Obec Zašová na základě usnesení Rady obce Zašová č. 37 ze dne 5. 10. 2005 a v souladu
s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)

vydává
Volební řád Školské rady Základní školy Zašová, okres Vsetín
Čl. I
Zřízení a složení školské rady
1) Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2) Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na 3 členy. Z toho je podle zákona 1 člen jmenován
zřizovatelem, 1 člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků (dále jen „volební skupina č.
1“), 1 člen je volen pedagogickými pracovníky (dále jen „volební skupina č. 2“).
3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen volební skupinou
č. 1 a volební skupinou č. 2.

Čl. II
Příprava voleb
1) Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který pro tento účel
stanoví z řad oprávněných voličů a pedagogů tříčlennou volební komisi.
2) Volební komise zajišťuje:
- seznam osob oprávněných volit členy školské rady odděleně za volební skupinu č. 1 a č. 2
- vyzvání skupin oprávněných voličů k podání návrhů na kandidáty školské rady a současně
oznámí způsob, termín a místo podávání těchto návrhů
- přijímaní návrhů kandidátů na člena školské rady
- oznámení místa a data zveřejnění listiny kandidátů navržených za volební skupinu č. 1 a č. 2
- oznámení data konání voleb do školské rady včetně způsobu volby, místa a času
- hlasovací lístky pro volby členů do školské rady odděleně pro volební skupinu č. 1
a č. 2 s pořadím kandidátů sestaveným podle abecedy
- zaznamenání výsledku hlasování
- vyhotovení zápisu o provedení voleb
- vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb
3) Volební komise zveřejní informace, oznámení a výzvy ve škole na veřejnosti přístupném místě
a jiným obvyklým způsobem.
4) Volební komise oznámí termín a místo konání voleb do školské rady nejpozději 14 dnů před
jejich konáním.
5) S návrhem kandidátů na členy školské rady budou zákonní zástupci nezletilých žáků seznámeni
nejméně 7 dnů před uskutečněním voleb prostřednictvím žákovských knížek žáků a pedagogičtí
pracovníci nejméně 7 dnů před uskutečněním voleb prostřednictvím vývěsky na místě
obvyklém. Údaje o kandidátech mohou být zveřejněny jen s jejich souhlasem.

Čl. III
Volba členů školské rady
1) Členové školské rady se volí tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku opatřeného
razítkem školy do zapečetěné volební urny, která je označena razítkem školy. Hlasovací lístek
volič obdrží ve volební místnosti. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku
v abecedním pořadí.
2) Volič je povinen prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Na hlasovacím lístku může být zatržen 1 kandidát. Je-li zatržen větší počet kandidátů
nebo není-li zatržen ani jeden kandidát, je hlasovací lístek neplatný.

3) Každý zákonný zástupce dítěte obdrží jeden hlasovací lístek.
4) Za zvoleného člena jsou považováni kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti
hlasů se stanoví pořadí losem.
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 školské rady.
6) V případě skončení mandátu zvoleného člena, kterého nelze nahradit z řad náhradníků, provede
volební komise doplňovací volby podle tohoto volebního řádu.
7) Nezvolí-li voliči stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje
zbývající členy školské rady ředitel školy.
8) Zápis o volbách do školské rady předává volební výbor řediteli školy. Ředitel školy oznámí
písemně zvolenému členu jeho členství ve školské radě s uvedením doby funkčního období.
Tento zápis předá ředitel školy zřizovateli. Zápis obsahuje:
- datum a místo konání voleb
- návrhy kandidátů na člena školské rady odděleně za volební skupinu č. 1 a č. 2
- počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů odděleně za volební skupinu
č. 1 a č. 2
- počet odevzdaných hlasovacích lístků, z toho počet platných a neplatných hlasovacích lístků
odděleně za volební skupinu č. 1 a č. 2
- jména zvolených členů školské rady a pořadí náhradníků odděleně za volební skupinu č. 1 a č. 2
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb
Zápis podepisuje ředitel školy.

Čl. IV
Ustavení školské rady
1) Po provedení voleb jmenuje zřizovatel zbývajícího člena školské rady.
2) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků
voleb. Školská rada si na svém prvním zasedání zvolí předsedu a stanoví jednací řád. Každé
další zasedání školské rady svolává předseda školské rady.
3) Funkční období členů školské rady je 3 roky.
4) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
5) Členství ve školské radě zaniká :
- uplynutím funkčního období
- odstoupením
- úmrtím
- zrušením organizace
- odsouzením člena pro úmyslný trestní čin
- odvoláním

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Zašové dne 6. 10. 2005

Ing. Anna Mikošková
starostka obce

