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VOLEBNÍ ŘÁD PRO DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
1. Doplňovací volba jednoho zástupce do školské rady – volen zákonnými zástupci nezletilých žáků
a zletilými žáky
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým
žákům dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách, především:
- vyhlášením voleb nejpozději do 15 dnů před jejich konáním. Součástí vyhlášení je sdělení termínu a místa
konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,
- vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce ve vstupu do školy a na internetových stránkách školy
- zajistí, aby počet kandidátů nebyl nižší než počet volných mandátů, tj. minimálně 1. Kandidáty na členy
školské rady se mohou stát zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků školy nebo zletilé osoby navržené
některým ze zákonných zástupců žáků školy,
- zajistí přípravu hlasovacích lístků - kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku, před
každým jménem bude volný čtvereček pro označení voleného kandidáta. U každého kandidáta se uvede
jméno, příjmení, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, ročník studia na škole u zletilého žáka
nebo žáka, jehož zákonný zástupce kandiduje do školské rady,
- vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce a zletilé žáky k účasti ve volbách,
- zajistí v den voleb volební urnu, označení volební místnosti, volné hlasovací lístky, které budou k dispozici ve
volební místnosti, seznam žáků školy a další náležitosti (např. zástěnu pro umožnění tajného hlasování, úpravu
volební místnosti, atd.),
- zajistí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce ve vstupu do školy a na internetových stránkách školy.
Na průběh voleb dohlíží tříčlenná volební komise v čele s ředitelem školy, případně jím pověřeným pracovníkem:
-

-

-

-

Registruje každého voliče – oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem,
a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož
zastupuje, svou účast na volbách. Volební komise zaregistrovanému voliči vydá hlasovací lístek. Za
každého žáka volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců,
který z nich bude hlasovat. V případě, že se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví
jako první.
Volební akt probíhá tajným hlasováním. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem kandidáta,
pro kterého hlasuje (tzn., označí maximálně 1 kandidáta) a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební
urny. Neoznačí-li volič žádného kandidáta, získává jeho hlas kandidát, uvedený na 1. místě.
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasovací lístky. Počet hlasovacích lístků v urně nesmí
být větší než počet voličů, kteří hlasovali. Potom volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.
Za každé označení svého jména získá kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů než je volných
mandátů, je volební lístek neplatný.
Za člena školské rady je zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje volební komise losováním.
V případě, že bude pouze 1 kandidát na 1 místo ve školské radě, uskuteční se hlasování veřejně přítomnými
zákonnými zástupci nezletilých žáků v každé třídě při třídních schůzkách a zletilými žáky na shromáždění
zletilých žáků školy. Hlasování se uskuteční samostatně u každého kandidáta. Zvolený kandidát musí získat
nadpoloviční většinu hlasů.
Zvolený kandidát se dnem voleb stává členem školské rady.

O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové
komise. Tento zápis se předá řediteli školy, zřizovateli a předsedovi školské rady.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
V Brně dne 19. 10. 2018
Ing. Lubomír Štefka
ředitel školy

