Pravidla
Rady Kraje Vysočina,
jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních
a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina

ze dne 8. 6. 2021

č. 04/21

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1)

Volební řád upravuje postup při volbě členů školské rady volených zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty a členů školské rady volených
pedagogickými pracovníky školy.

2)

Volební řád se vztahuje na volby členů školských rad při základních, středních
a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonává právnická osoba zřizovaná
Krajem Vysočina. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit
jednu školskou radu.

3)

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty (dále jen „oprávněné osoby“) nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být
zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

4)

5)

Tento volební řád je vydán na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
Čl. 2
Volební komise

(1)

Za řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem zodpovídá
ředitel školy.

(2)

K realizaci voleb ustanoví ředitel školy z řad pedagogických pracovníků a oprávněných
osob volební komisi, která má nejméně 3 členy, přičemž počet členů musí být lichý.
Předsedou volební komise je ředitel školy. Členem volební komise nemůže být
navržený kandidát. Volební komise zejména:

(3)



koordinuje přípravy voleb a zajišťuje vlastní průběh voleb po stránce organizační
a technické,



eviduje návrhy na kandidáty za členy školské rady,



zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů,



vypracuje seznamy voličů zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogických
pracovníků za účelem účasti na hlasování,



zaznamenává výsledky hlasování a na jejich základě sestaví pořadí kandidátů,



vyhotovuje zápis o výsledcích a průběhu voleb.

Všechny osoby, které se podílí na organizaci voleb dbají dodržování ochrany osobních
údajů. Při zpracování těchto osobních údajů jsou povinny dodržovat příslušné obecně
závazné právní předpisy České republiky, zejm. zákon č.110/2019 Sb., o zpracování
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osobních údajů, v platném znění, předpisy Evropské unie, zejm. nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR).
Čl. 3
Oznámení voleb a nominace kandidátů
(1)

Den (dny) konání voleb stanoví ředitel školy tak, aby se jich mohl zúčastnit co největší
počet voličů. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 30 dnů před konáním
voleb na veřejně přístupném místě ve škole a je zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo
konání voleb, dále způsob a lhůtu k uplatňování kandidatur za členy školské rady
a datum a místo zveřejnění listiny kandidátů.

(2)

Kandidáta na člena školské rady může navrhnout každý, přičemž navrhovatel může
navrhnout i více kandidátů.

(3)

Návrhy na kandidáty se podávají řediteli školy nejpozději 14 dnů před konáním voleb,
přičemž návrh obsahuje:



název školy,



jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele,



jméno, resp. jména a příjmení navrhovaných kandidátů, trvalý pobyt,



zda se jedná o kandidáta za oprávněné osoby nebo pedagogické pracovníky,



podpis navrhovatele.

(4)

K návrhu musí být rovněž přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že
souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti, resp. že
tyto překážky ke dni voleb pominou.

(5)

Pokud návrh nesplňuje požadavky dle čl. 3 odst. 3 nebo pokud obsahuje zjevné
nesprávnosti, vyzve ředitel školy prokazatelným způsobem navrhovatele, aby závady
v návrhu nejpozději do 7 dnů před začátkem voleb odstranil. Pokud ten tak neučiní
nebo pokud navrhovaný kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti, nebude návrh přijat
a ředitel školy rozhodne o jeho odmítnutí. Rozhodnutí o odmítnutí návrhu s uvedením
důvodu odmítnutí bez zbytečného odkladu zašle navrhovateli a informaci o nepřijetí
návrhu zveřejní.

(6)

Kandidát se může vzdát své kandidatury před zahájením voleb. Vzdání se kandidatury
je nezbytné učinit písemně a adresovat řediteli školy, který tuto informaci neprodleně
zveřejní. Pokud by ke vzdání se kandidatury došlo v průběhu hlasování, k již
odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

(7)

Návrhy na kandidáty se podávají nejdříve dnem následujícím po zveřejnění oznámení
o konání voleb a volební komise sestavuje jejich seznamy v abecedním pořadí zvlášť
pro každé volby.
Čl. 4
Hlasování a zjišťování výsledků hlasování, vyhlášení výsledků voleb

(1)

Voliči jsou zapsáni v seznamech voličů, zvlášť pro každé volby, které musí být
sestaveny nejpozději 3 dny před zahájením voleb.
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(2)

Volby členů školské rady v počtu odpovídajícím příslušné části počtu členů školské
rady stanoveného Radou Kraje Vysočina probíhají jednokolovým systémem tajným
hlasováním, a to buď osobně vhozením hlasovacího lístku do urny, přičemž zastoupení
není přípustné nebo formou elektronického hlasování způsobem určeným
zřizovatelem.

(3)

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách,
a to sestupně podle počtu získaných hlasů, zvlášť pro každou skupinu voličů. Při
rovnosti hlasů rozhodne los, přičemž losování provede předseda volební komise za
přítomnosti ostatních členů komise.

(4)

Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob nebo
pedagogických pracovníků zúčastněných ve volbách do zřizovatelem stanoveného
počtu členů školské rady. Na hlasovacím lístku může být označen nejvýše takový
počet kandidátů do příslušné třetiny školské rady, kolik jich může být zvoleno
oprávněnými osobami či pedagogickými pracovníky, jinak je hlasovací lístek neplatný.

(5)

Volební komise vyhlásí po ukončení hlasování bez zbytečného odkladu výsledky voleb
na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem zajišťujícím dálkový přístup po
dobu nejméně 14 dnů. Volební komise vyhotoví po ukončení hlasování Zápis
o průběhu a výsledku voleb do školské rady (dále jen „zápis“) podepsaný členy volební
komise. Zápis zašle ředitel školy v elektronické podobě OŠMS do 14 dnů od vyhlášení
výsledků voleb, originál zápisu bude uložen ve škole. Zápis opatřený podpisy členů
volební komise bude obsahovat:


datum jmenování členů volební komise a datum vyhlášení voleb,



způsob sdělení informace o vyhlášení voleb,



termín a místo konání voleb,



termín podávání návrhů kandidátů na členy školské rady za příslušnou skupinu
voličů a termín jejich zveřejnění,



seznamy kandidátů, příp. rozhodnutí o nepřijetí návrhu na kandidáta, pokud
bylo vydáno,



výsledkovou listinu (pořadí kandidátů s počtem získaných hlasů),



počet oprávněných voličů dle seznamů voličů v jednotlivých skupinách voličů
a počet odevzdaných platných/neplatných hlasovacích lístků,



resp. jiné skutečnosti, pokud se v průběhu voleb vyskytly.

(6)

Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(7)

Ředitel školy zajistí uschování hlasovacích lístků v zapečetěném obalu, resp. datového
nosiče při hlasování v elektronické podobě do prvního zasedání nové školské rady.

(8)

Funkční období členů školské rady je tři roky. Mandát člena školské rady vzniká
zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování.
Čl. 5
Předčasné volby a doplňovací volby
1. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to
ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady.
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2. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li
být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období
z důvodů stanovených školským zákonem.
3. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích
volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných
volbách.
4. Ustanovení tohoto řádu se pro předčasné a doplňovací volby použijí obdobně.
Čl. 6
Počet členů školských rad při sloučení škol
Pokud dojde v průběhu funkčního období ke sloučení příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina, které vykonávají činnost základních, středních nebo
vyšších odborných škol, slučuje se rovněž školská rada zřízená při shodném typu školy
u zanikající organizace se školskou radou při nástupnické organizaci. Po přechodnou
dobu, do konce probíhajícího funkčního období, se tak počet členů školské rady zřízené
při škole, jejíž činnost vykonává nástupnická organizace, bude rovnat součtu počtu členů
školských rad při zanikající a nástupnické organizaci. Po skončení přechodné doby bude
zřizovatelem stanoven počet členů školské rady tak, aby odpovídal velikosti nástupnické
organizace a skutečným potřebám školy.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Za aktualizaci těchto pravidel odpovídá OŠMS.

(2)

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina.

(3)

Zrušují se:
Pravidla Rady Kraje Vysočina, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady
při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina ze
dne 25. 8. 2009 č. 5/2009, schválená usnesením č.1218/26/2009/RK ze dne
25. 8. 2009.

(4)

Tato pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 8. 6. 2021
a schválena usnesením č. 109719/2021/RK.

V Jihlavě dne 8. 6. 2021

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina
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