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Volební řád školské rady

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento volební řád vydala Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 784/21. ze dne
8. 11. 2021 na základě ust. ~ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a
zveřejňování jejich výsledků na základních školách zřizovaných statutárním městem
Chomutovem (dále Jen „zřizovatel“).

Článek II.
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

1. Školská rada má šest členů
a) dva členy jmenuje zřizovatel
b) dva členy volí pedagogičtí pracovníci dané školy
c) dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Ředitel školy není členem školské rady.

Článek Ill.
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

1. Právo volit, navrhovat kandidáty a být zvoleni mají všichni zákonní zástupci nezletilých žáků
pro své kandidáty a pedagogičtí pracovníci dané školy pro své kandidáty.

2. Ředitel/ka školy stanoví tříčlenný přípravný výbor. Jeho členy mohou být zákonní zástupci
nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy.

3. Ředitel školy, prostřednictvím přípravného výboru, vyhlásí termín voleb a k volbám svolá
všechny osoby oprávněné volit zástupce do školské rady formou oznámení, které se zveřejní
ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, čas, místo
konání voleb a seznam kandidátů. Volby lze organizovat i jiným způsobem, pokud bude
zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. Jiným způsobem se rozumí taková forma,
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která umožňuje dálkový elektronický přístup, například webový informační systém Bakalář
apod., při zachování práva volit všem zákonným zástupcům nezletilých žáků.

4. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, eviduje návrhy
kandidátů, účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb
zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců pedagogických pracovníků.
Výsledkem voleb je oznámení dvou zástupců z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a
dvou zástupců z řad pedagogů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

5. Zápis o volbách do školské rady předá přípravný výbor řediteli školy a ten následně
zřizovateli.

6. Po ukončení voleb seznámí ředitel školy všechny členy školské rady se zřízením školské rady
a jejich jmenováním či zvolením.

7. Doplňovací a předčasné volby na uvolněná místa do školské rady se organizují jako volby
řádné.

Článek IV.
VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

1. Zákonní zástupci vjednotlivých třídách školy mohou navrhnout zástupce, jejichž jména
budou zveřejněna na kandidátní listině pro realizaci voleb do školské rady. Návrh musí
obsahovat jméno, příjmení (titul) navrženého kandidáta, jeho bydliště a podpis.

2. Z takto sestavené kandidátní listiny budou zvoleni tajnou volbou 2 zástupci zákonných
zástupců.

3. Zákonný zástupce nezletilého žáka může na volebním lístku zaškrtnout maximálně dva
kandidáty. Při doplňovacích a předčasných volbách může zákonný zástupce nezletilého žáka
zaškrtnout maxU~nálně takový počet kandidátů, kolik členů školské rady má být zvoleno. Při
zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

4. V případě nezvolení stanoveného počtu členů ze zákonných zástupců nezletilých žáků ani na
základě opakované výzvy, jmenuje v souladu s ustanovením ~ 167, odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., zbývající členy školské rady ředitel školy.
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Článek V.

Statut~rní město Chomutov

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY

1. Na kandidátní listině pro volbu členů z řad pedagogických pracovníků budou zveřejněna
jména všech pedagogů školy, kteří budou souhlasit se svou kandidaturou.

2. Volba probíhá tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků.

3. Pedagogický pracovník dané školy může na volebním lístku zaškrtnout maximálně dva
kandidáty. Při doplňovacích a předčasných volbách může pedagogický pracovník dané školy
zaškrtnout maximálně takový počet kandidátů, kolik členů školské rady má být zvoleno.
Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento volební řád je vyhotoven vjednom originále, který je uložen na Odboru školství
Magistrátu města Chomutova. Volební řád se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

2. Volební řád školské rady vydaný Radou statutárního města Chomutova usnesením
Č. 602/2016 z 5. 12. 2016 se ruší.

3. Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2021.
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