OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s.
Volby do školské rady budou probíhat tajnou volbou v těchto
termínech:
Volby zákonných zástupců nezletilých žáků
11. února 2019 v době od 16,30 – 16,45 hodin v 7. třídě ZŠ
Sedmikráska. Kandidáti do školské rady se krátce osobně představí
voličům.
11. února 2019 v době od 16,45 – 17,30 hodin
v 7. třídě ZŠ Sedmikráska – volby
12. února 2019 v době od 07,30 – 13,30 hodin
v kanceláři školy – volby
13. února 2019 v době od 07,30 – 16,30 hodin
v kanceláři školy – volby

Volby pedagogických pracovníků:
11. února 2019 v době od 07,30 – 13,30 hodin
v kanceláři školy
12. února 2019 v době od 07,30 – 13,30 hodin
v kanceláři školy

Volba bude probíhat vhozením volebního lístku do zapečetěné
volební schránky. Označujete pouze jednoho kandidáta. Volební lístky
i seznam kandidátů bude k dispozici v místě volby. Volba bude
probíhat osobně a po kontrole oprávněnosti voličů. Osobní doklad
prosím s sebou.

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
Ředitel Základní školy Sedmikráska, o. p. s. vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) volební řád školské rady a stanovuje počet jejích členů.
ČI. I
Složení školské rady
1) Školská rada je zřizována podle ustanovení § 167 a následující školského zákona.
2) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
3) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dále jen „oprávněné osoby“.
4) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
5) Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
ČI. II
Počet členů školské rady

Školská rada má 3 členy.
ČI. III
Příprava voleb

1) Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit přípravný výbor, včetně
jmenování jeho předsedy. Ředitel nebo přípravný výbor je dále jen „volební orgán“.
2) Volební orgán zajišťuje:
- přijímání návrhů kandidátů na člena ve školské radě,
- hlasovací lístky pro volby členů školské rady,
- formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady v obou skupinách,
- zaznamenává výsledky hlasování,
- vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole,
- zajišťuje zápis o provedení voleb.
3) Volební orgán:
- oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,
- vyzve oprávněné voliče k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně zveřejnění způsobu podávání těchto návrhů, místa a
konečné lhůty k podání těchto návrhů,
- oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy.

4) Všechny tyto informace zveřejní volební orgán do 5 dnů po oznámení konání voleb na veřejnosti přístupném místě a elektronickou
cestou tyto informace předá voličům (zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy).
5) Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných osob a dle návrhu pedagogů.
6) Volební orgán vypracuje seznam voličů zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů pro účel přehledu o účasti na hlasování.
7) Volební orgán vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o konání voleb.
8) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 3 dny přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě.

ČI. IV
Volba členů školské rady

1) Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny,
zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně.
2) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze 1 kandidát a na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může
být zatržen také pouze 1 kandidát. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
3) Na základě výsledků hlasování volební orgán označí kandidáty zvolené za členy ŠR.
4) Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Nezvolí-li
zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje
zbývající členy školské rady ředitel školy.
5) Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů
pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě a stávají se tak následně platnými členy školské rady.
6) V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu.
7) Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej zřizovateli.
Zápis obsahuje:
- návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,
- počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,
- jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí náhradníků,
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
Zápis podepisuje ředitel školy.
ČI. V
Ustavení školské rady

1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Každé další zasedání svolává předseda
školské rady, který je zvolen na prvním zasedání školské rady.
2) Funkční období členů školské rady je tři roky.
3) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
4) Členství ve školské radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- odstoupení,
- úmrtím.
ČI. VI
Závěrečné ustanovení

1) Školskou radu zřizuje ředitel školy svým usnesením
2) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 18. 1. 2019

Upraven po hlasování školské rady dne ………

USTANOVENÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ SEDMIKRÁSKA – leden, únor 2019

Pro přípravu voleb do školské rady ustanovuji přípravný výbor ve
složení:

Jaroslav Polášek – předseda přípravného výboru
Martina Kovářová
Veronika Vašutová

Mgr. Pavel Sumec, ředitel školy
18. 1. 2019

Harmonogram voleb do školské rady ZŠ Sedmikráska, o.p.s. v roce 2019:

18.1. - vydání volebního řádu,
18. 1. - ustanovení přípravného výboru (dále volebního orgánu),
včetně předsedy,
18.1. - oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení
způsobu volby, místa a času,
18.1. - výzva pro oprávněné voliče k podání kandidátů
(způsob podávání návrhů, souhlasy kandidátů, místa podávání
návrhů a konečná lhůta k podání návrhů),
6.2. - zveřejnění kandidátů za pedagogy a oprávněné osoby –
zákonné zástupce,
11. 12. 13. 2. - dny voleb (3 dny dopředu oznámení kandidátů),
14.2. - oznámení výsledků voleb,
-do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb svolává ředitel první zasedání
školské rady.

Doplňující informace k volbám a fungování školské rady

Pro zpřehlednění principů, na kterých je volba do školské rady postavena
přikládáme následující tabulku:

Školskou radou se zabývá § 167 a §168 Školského zákona. Náplň činnosti
školské rady je popsána v § 168:
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k
novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani
při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až
d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu
zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle
odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Doufáme, že vám i tyto informace pomohou v rozhodování, koho zvolit za člena školské rady, případně, zda se
sám nezapojit aktivněji do dění ve škole formou vlastní kandidatury. Případné dotazy směřujte laskavě na
přípravný výbor například emailovou korespondencí na skola@sedmikraska.cz.

Děkujeme,
Přípravný výbor

VÝZVA PRO OPRÁVNĚNÉ VOLIČE K PODÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ
PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s.

Vážení,
pokud se chcete zapojit do života Sedmikrásky svou účastí ve Školské
radě, oznamte nám svůj zájem jednou z těchto 2 možností:
1. e-mailem na adresu skola@sedmikraska.cz
2. osobně v kanceláři školy
V případě, že víte o jiném zákonném zástupci (který ale není
současně pedagogem školy), postupujte obdobně.

Lhůta pro podávání návrhů je do 1. 2. 2019

U kandidátů budeme následně ověřovat jejich souhlas být navržen za
kandidáta do voleb do školské rady ZŠ Sedmikráska.
Jména kandidátů budou zveřejněna 6. 2. na webových stránkách
školy, ve vstupu do školy a při vlastních volbách ve volebních
místnostech.

VÝZVA PRO OPRÁVNĚNÉ VOLIČE K PODÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ
PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ SEDMIKRÁSKA, o.p.s.
voliči – pedagogičtí pracovníci

Vážení,
pokud se chcete zapojit do života Sedmikrásky svou účastí ve Školské
radě, oznamte nám svůj zájem jednou z těchto 2 možností:
1. e-mailem na adresu skola@sedmikraska.cz
2. osobně v kanceláři školy
Můžete navrhovat z okruhů pedagogických pracovníků, ale i
jinou osobu. Není možné volit ředitele školy ani osobu
jmenovanou zřizovatelem nebo zvolenou zákonnými zástupci.

Lhůta pro podávání návrhů je do 1. 2. 2019

U kandidátů budeme následně ověřovat jejich souhlas být navržen
za kandidáta do voleb do školské rady ZŠ Sedmikráska.
Jména kandidátů budou zveřejněna 6. 2. na webových stránkách
školy, ve vstupu do školy a při vlastních volbách ve volebních
místnostech.

