MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV
OSVOBOZENÍ 470, 471 14 KAMENICKÝ ŠENOV

Vydává
na základě usnesení Rady města Kamenický Šenov č. RM 16/65-2005 ze dne 05. září 2005 dle § 167 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
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1. Úvodní ustanovení
1.
2.

Školská rada je zřízena podle § 167 a 168 školského zákona a plní úkoly v souladu se školským zákonem a
zvláštními předpisy. Školská rada je zřízena samostatně pouze pro uvedenou školu.
Volby členů školské rady ze zákonných zástupců žáků a ze zástupců pedagogického sboru zajišťuje ředitel školy.
Ten také ustaví nejdéle do 30 dnů po obdržení usnesení Rady města Kamenický Šenov, kterým byla školská rada
zřízena resp. kterým byli jmenováni zástupci zřizovatele do školské rady pro další volební období, nejméně
tříčlenný přípravný výbor, jehož je předsedou. Členy přípravného výboru mohou být zákonní zástupci žáků
nebo pracovníci školy.

2. Složení školské rady
1. Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu
pedagogičtí pracovníci dané školy.
2. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován
zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými
pracovníky školy.
3. Funkční období členů školské rady je tři roky

3. Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků
1. Třetinu členů školské rady volí dle § 167 odst.2 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků školy, případně
její zletilí žáci (dále jen „zákonní zástupci žáků“).
2. Volby probíhají tajným hlasováním.
3. Zákonným zástupcům žáků je nabídnuta možnost pracovat ve školské radě a současně je jim předložen zestručněný
výklad § 167 a § 168 školského zákona. Ze zájemců bude sestavena kandidátka pro volby, které proběhnou formou
odevzdání vyplněných hlasovacích lístků od jednotlivých zákonných zástupců žáků (1 žák = 1 hlasovací lístek)
příslušným třídním učitelům. Při vyšším počtu odevzdaných hlasovacích lístků než byl počet vydaných hlasovacích
lístků ředitel školy volby prohlásí za neplatné a dojde k jejich opakování. Nižší počet odevzdaných hlasovacích
lístků nemá vliv na platnost voleb.
5. O volbách se pořídí zápis, ve kterém se uvede kdy a jakým způsobem byly volby uskutečněny, jak byli o konání
voleb vyrozuměni zákonní zástupci žáků (prostřednictvím třídních schůzek, na webových stránkách školy atd.),
jmenný seznam kandidátů, kolik bylo vydáno hlasovacích lístků, kolik bylo odevzdáno hlasů, kolik hlasů
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z odevzdaných hlasů bylo platných a jméno člena školské rady, případně náhradníka (náhradníků) včetně jejich
pořadí, ve volbách zvolených. Zápis podepisuje ředitel školy.
6. Zvolený zástupce a případný náhradník (náhradníci) do školské rady budou písemně informováni o svém zvolení a
jejich jména budou předána zřizovateli.
7. Případné opakování voleb členů školské rady zejména z důvodu nízké účasti oprávněných osob se uskuteční
nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů.
8. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků, případně zletilí žáci školy člena školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje jej ředitel školy. Se jmenováním musí člen prokazatelně (písemně) souhlasit. Výsledek
jmenování, tj. jméno člena oznámí ředitel školy zřizovateli do 7 dnů po jeho jmenování.

4. Volba členů školské rady pedagogickými pracovníky školy
1. Třetinu členů školské rady volí dle § 167 odst.2 školského zákona pedagogičtí pracovníci školy.
2. Volby proběhnou v termínu stanoveném ředitelem školy.
3. Každý pedagogický pracovník může navrhnout kandidáta (kandidáty). Pokud nebudou navrženi žádní kandidáti do
termínu stanoveného ředitelem školy, navrhne kandidáty ředitel školy. O navržených kandidátech bude hlasováno
v rámci tajného hlasování.
4. O volbách se pořídí zápis, ve kterém se uvede kdy a jakým způsobem byly volby provedeny, jmenný seznam
kandidátů, kolik bylo odevzdáno hlasů, kolik hlasů z odevzdaných hlasů bylo platných a jméno člena školské rady
a jeho náhradníka, ve volbách zvolených. Zápis podepisuje ředitel školy.
5. Výsledek volby, tj. jméno člena školské rady a jeho náhradníka, ředitel školy oznámí zřizovateli do 7 dnů po
ukončení volby a předá kopii zápisu o volbách.

5. Zahájení činnosti školské rady, volba předsedy a doplňování členů rady
1. Rada města Kamenický Šenov vezme na vědomí jmenné složení členů školské rady
2. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací
řád a zvolí svého předsedu.
3. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
4. Volba předsedy probíhá tajným hlasováním. Členové školské rady nejprve podají ústně nebo písemně návrhy
kandidátů na funkci předsedy. Kandidát musí s kandidaturou souhlasit a to prokazatelně ústně nebo písemně.
Jména kandidátů se zaznamenají na jednotlivé hlasovací lístky. Všechny hlasovací lístky musí být stejné, bez
označení navenek. Každý člen školské rady obdrží jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedena jména všech
kandidátů. Volbu provede člen školské rady označením jednoho jména kandidáta na svém hlasovacím lístku.
Hlasovací lístek vhodí do určené schránky. Po odhlasování všech členů se hlasovací lístky z určené schránky
vyjmou a zjistí se výsledek volby. Hlasovací lístek, na kterém není označeno žádné jméno kandidáta nebo více než
jedno jméno, je neplatný. Jestliže je počet platných hlasovacích lístků menší než polovina všech členů školské rady,
volba proběhne opakovaně. Dva z kandidátů, kteří obdrželi nejvíce hlasů, postupují do druhého kola volby. Jestliže
jeden z kandidátů již v prvním kole obdržel nadpoloviční počet hlasů, stává se předsedou. Druhé kolo volby
probíhá způsobem obdobným jako první kolo. Pro zvolení předsedou je třeba nadpolovičního počtu hlasů všech
členů školské rady. O volbě předsedy se pořídí zápis, podepsaný všemi přítomnými členy školské rady.
5. Funkci předsedy ztrácí člen školské rady přestane-li být členem školské rady, nebo písemným vzdáním se tohoto
mandátu anebo odhlasuje-li, případně zvolí-li tak nadpoloviční počet členů školské rady.
6. Poklesne-li počet členů školské rady, uprázdněná místa se doplní novými členy a to jmenovanými zřizovatelem
nebo náhradníky, zvolenými zákonnými zástupci žáků či pedagogickými pracovníky, v pořadí dle výsledku voleb.
Poměr členů dle způsobu jmenování či volby (třetiny) musí zůstat zachován. Funkční období takto doplněných
členů je zkrácené a to ve vazbě na tříleté funkční období dle čl.2 odst.3.
7. Nebudou-li na obsazení uvolněných míst členů již žádní náhradníci, proběhnou nové volby členů školské rady.
8. Člen školské rady, u kterého nastal střet zájmů, je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům před projednáváním
dané věci. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti,
rozhodnou ostatní členové hlasováním.
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6. Společná a závěrečná ustanovení
1. Činnosti tímto volebním řádem neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména školským zákonem a
zvláštními předpisy a dále příslušnými směrnicemi města a vnitřními předpisy školy.
2. Tento volební řád je závazný pro Radu města Kamenický Šenov a další orgány Města Kamenický Šenov a dále pro
školu, její zaměstnance a členy školské rady.
3. Tento volební řád je k dispozici u vedoucího městského úřadu, u ředitele školy a předsedy školské rady
4. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemným dodatkem, projednaným a schváleným stejným způsobem
jako tento volební řád.

V Kamenickém Šenově dne 10. 12. 2013

Mgr. Martin Karhan
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