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Volební řád školské rady Základní  školy Jindřichovice pod
Smrkem, okres Liberec:

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním,
středním,  vyšším  odborném  a  jiném vzdělávání,  v platném znění,  vydává  Obec
Jindřichovice  pod  Smrkem  tento  volební  řád  do  školské  rady  Základní  školy
Jindřichovice pod Smrkem:

I.
Počet členů školské rady Základní školy Jindřichovice pod Smrkem se stanoví na 3
členy.

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

III.
Přípravný  výbor  vyhlásí  termín  voleb  a  k volbám  svolá  osoby  oprávněné  volit
zástupce do školské rady formou oznámení,  které se zveřejní na základní škole,
nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání
voleb. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků pro své kandidáty a
pedagogičtí  pracovníci  pro  své  kandidáty do  školské  rady.  Členem školské  rady
nemůže být  ředitel  školy.  Týž člen školské rady nemůže být  současně jmenován
zřizovatelem,  zvolen  zákonnými  zástupci  nezletilých  žáků  nebo  zvolen
pedagogickými pracovníky školy.

IV.
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, eviduje
návrhy  kandidátů,  zaznamenává  výsledky  hlasování  a  vyhlašuje  výsledky  voleb
zástupců  zákonných  zástupců  nezletilých  žáků  a  zástupců  pedagogických
pracovníků.  Výsledkem voleb je  oznámení  1 zástupce  z řad zákonných zástupců
nezletilých  žáků  a  1 zástupce  z řad  pedagogů  Základní  školy  Jindřichovice  pod
Smrkem,  okres  Liberec.  Přípravný  výbor  zajišťuje  sestavení  seznamu  voličů
oprávněných osob, při zachování pravidla jednoho zákonného zástupce na jednoho
nezletilého žáka či studenta, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas

V.
Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je
nutné, aby kandidát získal nejvyšší počet hlasů oprávněných osob zúčastněných ve
volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň třetina
oprávněných osob.

VI.
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Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.
Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Za řádné uskutečnění voleb zodpovídá
ředitel školy.

VII.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani
na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

VIII.
Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli do 7 dnů od
jejich ukončení  a  zvolené školské radě.  Zřizovatel doplní  počet  členů rady o  své
zástupce  a  starosta  obce  jmenuje  celou  školskou  radu  dané  školy  a  vydá  její
zřizovací listinu.

IX.
 Ředitel předá kandidátům zvoleným za členy do školské rady Osvědčení o zvolení
členem  školské  rady  nejpozději  na  ustanovací  schůzi  školské  rady.Osvědčení
podepisuje ředitel.

X.
Funkční období členů školské rady je na tři roky. V případě pozbytí předpokladů pro
výkon funkce člena školské rady je povinen toto oznámit člen rady, kterého se to
týká, bezodkladně předsedovi školské rady a v případě uvolněného místa ve školské
radě  postupuje  na  toto  místo  další  kandidát  v pořadí  s nejvyšším počtem  hlasů.
Předseda školské rady oznámí tyto skutečnosti bezodkladně zřizovateli, který návrh
školské rady projedná a provede změnu zřizovací listiny školské rady.

V Jindřichovicích p. S. dne1.12. 2005

Na vědomí: 

Mgr. Karla Kirschlägerová - ředitelka školy ……………………
                   

Mgr. Jana Golasovská - předseda volební komise ……………………….
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