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Volební řád školské rady

Ředitel ScioŠkoly Brno – základní školy, s.r.o. (dále jen škola) vydává podle § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) volební řád školské rady. 

I. Vyhlášení voleb

1. Ředitel školy (dále jen „ředitel“) vyhlásí volby během 30 dní předcházejících konci
funkčního období školské rady.

2. Ředitel vyhlásí volby formou oznámení ve školním elektronickém informačním
systému školy. Uvede, zdali se hlasování odehraje elektronickým nebo prezenčním
způsobem.

II. Oprávnění voliči

1. Oprávněnými voliči pro volbu zástupce pedagogických pracovníků jsou všichni
pedagogičtí pracovníci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke ScioŠkole alespoň
poslední den konání hlasování.

2. Oprávněnými voliči pro volbu zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a
zletilých žáků jsou:

a) zákonní zástupci nezletilých žáků školy, kteří:
i. jsou žáky školy alespoň poslední den konání hlasování, a
ii. do posledního dne hlasování nenabydou zletilosti;

III. Kandidatura

1. Kandidaturu lze podat ředitelem určeným způsobem. Určí-li tak ředitel školy, lze
kandidaturu podat i elektronicky. Lhůtu pro podání kandidatury stanoví ředitel,
přičemž tato nesmí být kratší než 7 dní ode dne vyhlášení voleb.

2. Po uplynutí lhůty pro podání kandidatury sestaví ředitel seznam kandidátů. Nejpozději
den před zahájením hlasování zveřejní seznam kandidátů prostřednictvím
elektronického informačního systému.

IV. Hlasování elektronickým způsobem

1. Hlasování probíhá skrze elektronický informační systém. Ředitel zabezpečí včasné
zanesení seznamu kandidátů a voličů do systému. Dále zabezpečí, aby každý
oprávněný volič měl pouze jeden hlas a aby nebylo možné dohledat, jak který volič
hlasoval.

2. Volič hlasuje vždy jen pro jednoho kandidáta způsobem vyplývajícím z povahy
systému.

3. Hlasování se koná v termínu, který určí ředitel, přičemž nejdříve může hlasování začít
v den následující po dni, do kterého je možno podávat kandidaturu. Hlasování trvá:

a) při volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
nejméně tři pracovní dny,

b) při volbě zástupce pedagogických pracovníků nejméně jeden pracovní den.
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V. Hlasování prezenčním způsobem

1. Hlasování probíhá v průběhu třídních schůzek nebo jiné události, při níž se zpravidla
shromažďují oprávnění voliči ve škole.

2. Volič hlasuje vždy jen pro jednoho kandidáta vhozením hlasovacího lístku se jménem
kandidáta do volební urny.

VI. Výsledek voleb

1. Na základě odevzdaných hlasů určí ředitel pořadí kandidátů v jednotlivých volbách.
Členem školské rady jsou zvoleni ti kandidáti, kteří v jednotlivých volbách obdrželi
nejvyšší počet hlasů.

2. Obdrží-li nejvyšší počet hlasů v jednotlivých volbách více kandidátů a
a) účastnilo-li se dané volby více kandidátů, než jaký je počet kandidátů, kteří

obdrželi nejvyšší počet hlasů, koná se další kolo hlasování, do kterého
postupují ti kandidáti, kteří shodně získali nejvyšší počet hlasů v kole
předchozím,

b) účastnili-li se dané volby pouze ti kandidáti, kteří shodně obdrželi nejvyšší
počet hlasů, stanoví se pořadí losem. Losování provede ředitel.

3. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb,
vyhlásí ředitel kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů od vyhlášení
výsledků voleb prvního kola. Na kolo druhé se nevztahují lhůty uvedené v tomto
volebním řádu, ostatní ustanovení se použijí přiměřeně.

4. Výsledek voleb zveřejní ředitel v elektronickém informačním systému školy.
5. Nejsou-li všichni členové školské rady zvoleni ani v kole druhém, jmenuje zbývající

členy školské rady ředitel.

VII. Protokol o průběhu a výsledku voleb

1. O průběhu a výsledku voleb zpracuje ředitel protokol. V protokolu se uvede:
a) označení voleb,
b) datum konání voleb,
c) seznam kandidátů v jednotlivých volbách,
d) výsledky jednotlivých hlasování v jednotlivých volbách,
e) výsledné pořadí kandidátů v jednotlivých volbách a
f) jména a příjmení kandidátů zvolených v jednotlivých volbách.

VIII. Doplňovací a předčasné volby

1. Doplňovací volby vyhlásí ředitel do 30 dnů ode dne skončení funkce člena školské
rady. Předčasné volby vyhlásí ředitel do 30 dnů ode dne obdržení návrhu na konání
předčasných voleb dle školského zákona.

2. Ředitel nemusí doplňovací ani předčasné volby vyhlásit, zbývá-li v den skončení
funkce člena školské rady či v den obdržení návrhu na konání předčasných voleb do
konce funkčního období rady méně než 90 dní.

3. Při předčasných či doplňovacích volbách se obdobně užijí ustanovení tohoto
volebního řádu upravující řádné volby.
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V Kolíně dne 1. 9. 2022

…………………………………………………….,

Vítězslav Dohnal, ředitel školy


