Volební řád školské rady
Starostka Městské části Praha-Kunratice vydává podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a v souladu s § 18 odst. 1 písm. b) zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“) , volební
řád do školské rady při Základní škole Kunratice, Praha 4, Předškolní 420.

I.
Počet členů školské rady
Školská rada má 9 členů. 3 členové jsou zástupci zřizovatele, 3 členové jsou volení zákonní zástupci
žáků (dále jen „zákonní zástupci“) a 3 členové jsou volení zástupci pedagogických pracovníků školy
(dále jen „pedagogové“).

II.
Vyhlášení a příprava voleb

1. Volby zajišťuje v souladu se školským zákonem a s tímto volebním řádem ředitel školy (dále jen
„ředitel“). Do lhůt pro vyhlášení a přípravu voleb se nezapočítává doba hlavních (letních) prázdnin.
2. Volby zákonných zástupců se konají nejdříve poslední den funkčního období, nebo do 60 dnů od
zániku mandátu členů za zákonné zástupce, nejpozději však při nejbližší obvyklé příležitosti, zejména
konání třídních schůzek celých tříd. Volby za pedagogy se konají nejdříve poslední den funkčního
období, nejpozději však do 40 dnů od zániku mandátu členů za pedagogy.
3. Ředitel vyhlásí konání voleb zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným
způsobem (např. internetové stránky školy), nejpozději 35 dní před termínem konání voleb. Vyhlášení
konání voleb oznamuje ředitel nejpozději následující den po jejich vyhlášení zřizovateli. Vyhlášení
konání voleb obsahuje datum, čas, místo jejich konání a postup pro podávání návrhů na člena školské
rady.
4. Pro přípravu a organizaci voleb je zřízena volební komise (dále jen „komise“). Pro volby za zákonné
zástupce má komise 5 členů, pro volby za pedagogy má komise 3 členy. Předsedou komise je ředitel.
Ten jmenuje nejpozději 30 dní před termínem konání voleb 2 členy komise. Další 2 členy komise pro
volby za zákonné zástupce neprodleně jmenuje zřizovatel a oznámí jejich jména řediteli. Ze členů
komise, které jmenuje ředitel dále ředitel jmenuje zapisovatele komise. Členem komise nemůže být
kandidát ve volbách do školské rady.
5. Prostřednictvím svého předsedy (ředitel) komise přijímá návrhy na členy školské rady, připravuje
seznam voličů za zákonné zástupce podle jednotlivých tříd, seznam voličů za pedagogy, hlasovací lístky
a volební urny. Jestliže je volič zákonným zástupcem více žáků, je zapsán na seznam voličů ve třídě
dítěte nižšího ročníku. Jestliže je volič zákonným zástupcem více žáků jednoho ročníku, je zapsán do
seznamu voličů třídy, která je v abecedním pořadí označení tříd první z nich.
6. V době konání voleb zasedá komise v místě jejich konání. Seznam voličů podle jednotlivých tříd a
hlasovací lístky předá zapisovatel komise pověřeným pracovníkům školy před konáním voleb. Evidenci
voličů, kteří hlasují a vydání hlasovacího lístku zajišťuje při volbách za zákonné zástupce komise
prostřednictvím pověřených pracovníků školy, zejména třídních učitelů, v jednotlivých třídách. Pokud
není zajištěna evidence a vydávání hlasovacích lístků prostřednictvím pověřených pracovníků školy
v jednotlivých třídách a při volbách za pedagogy vede evidenci a vydávání hlasovacích lístků voličům
komise. Po ukončení vlastní volby komise sčítá odevzdané hlasy.
7. Kandidáty na člena školské rady za zákonné zástupce navrhují zákonní zástupci, kandidáty na člena
školské rady za pedagogy navrhují pedagogové. Zákonní zástupci i pedagogové navrhují kandidáty do
10 dnů ode dne vyhlášení konání voleb.

8. Po uplynutí této doby sestaví komise seznam kandidátů. Předseda komise vyzve navržené kandidáty,
aby mu nejpozději do 7 dnů od ukončení podávání návrhů na kandidáty předložili písemný souhlas
s kandidaturou, pokud nepodali svou kandidaturu sami. Kandidát, který tak neučiní, je ze seznamu
kandidátů vypuštěn.
9. Seznam kandidátů za zákonné zástupce a seznam kandidátů za pedagogy zveřejní komise nejméně
10 dnů před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole, popř. i jiným vhodným
způsobem.
III.
Volba členů školské rady
1. Volby jsou tajné. Volby za zákonné zástupce a pedagogy probíhají odděleně. Voličem je při volbě
člena/členů za zákonné zástupce pouze zákonný zástupce, voličem je při volbě člena/členů za
pedagogy pouze pedagog. Každý volič má 1 hlas.
2. V době konání voleb zasedá volební komise v místě jejich konání, zajišťuje a dohlíží na řádný průběh
voleb. Při volbě za zákonné zástupce jsou přítomni po celou dobu voleb alespoň 3 členové komise, při
volbě za pedagogy pak alespoň 1 člen komise.
3. Hlasovací lístek předá pověřený pracovník školy každému voliči jednotlivě ve třídě dítěte oproti
podpisu do seznamu voličů evidovaných pro danou třídu. Pověřený pracovník školy nebo člen komise
před předáním hlasovacího lístku požádá voliče o prokázání totožnosti občanským průkazem, pokud
mu není volič znám jménem nebo existují pochybnosti o tom, že je zákonný zástupce žáka. Po
prokázání totožnosti za zákonného zástupce obdrží volič hlasovací lístek. Pedagog po příchodu do
místa konání voleb obdrží hlasovací lístek oproti podpisu do seznamu voličů pro volby za pedagogy.
4. Hlasovací lístek obsahuje abecední seznam kandidátů s číselným označením pořadí (pořadové číslo)
a je opatřen podpisem ředitele a razítkem školy. Dále hlasovací lístek obsahuje informaci o maximálním
počtu volených kandidátů: “Volič volí maximálně (čislovka 1, 2, nebo 3) kandidá/ta/ty zakroužkováním
pořadového čísla kandidá/ta/tů.“
5. Volič volí v prostoru určeném pro úpravu volebního lístku v místě konání voleb. Na hlasovacím lístku
volič volí jednotlivé kandidáty na člena školské rady zakroužkováním pořadového čísla maximálně tolika
kandidátů, kolik členů školské rady je voleno a vhozením takto označeného lístku do volební urny.
6. Hlasovací lístek, na kterém není označen žádný kandidát nebo na kterém je označeno více kandidátů,
než je voleno, je neplatný. Neplatný je hlas na hlasovacím lístku, pokud není kandidát označen
předepsaným či jiným jednoznačným způsobem. O neplatnosti hlasu na volebním lístku nejednoznačně
označeného kandidáta/kandidátů rozhoduje komise hlasováním všech členů komise.
7. Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za člena školské rady. Pokud
se při opakovaných, předčasných nebo doplňovacích volbách volí pouze 1 člen, zjišťuje komise, který
z kandidátů obdržel nejvíce hlasů.
8. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali při volbě nejvyšší počet hlasů. Pokud se při opakovaných,
předčasných nebo doplňovacích volbách volí pouze 1 člen školské rady, je zvolen ten kandidát, který
získal nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losování provádí předseda komise.
9. Výsledky voleb zveřejní ředitel na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem
nejpozději do 7 dnů od konání voleb.
10. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady, vyhlásí ředitel opakované volby, které
se musí uskutečnit do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb, nejpozději však při nejbližší obvyklé
příležitosti, zejména konání třídních schůzek celých tříd.
11. Ke kandidaturám podaným pro volby se nepřihlíží. Návrhy na kandidáty na člena školské rady pro
opakované volby podávají zákonní zástupci i pedagogové nově.

12. Pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani v opakovaných volbách, jmenuje zbývající členy
školské rady ředitel.
IV.
Protokol o průběhu a výsledku voleb
1. O průběhu a výsledku voleb vypracovává komise protokol. V protokolu se uvádí:
a) označení druhu voleb,
b) datum konání voleb,
c) jméno a příjmení členů komise s uvedením funkce zapisovatele,
d) seznam kandidátů,
e) počet hlasů pro jednotlivé kandidáty,
f) jméno a příjmení zvolených kandidátů nebo zvoleného kandidáta.
2. Protokol podepisuje zapisovatel a předseda komise.
3. Protokol předá ředitel neprodleně zřizovateli.

V.
Závěrečná ustanovení
Tento volební řád byl schválen na poradě starostky Městské části Praha-Kunratice č. 166, usnesení č.
2 dne 22.10.2014

Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha-Kunratice

