VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
V souladu s ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění zřizuje Statutární město Ostrava – Městský
obvod Polanka nad Odrou Školskou radu při Základní škole a mateřské škole Polanka nad
Odrou, příspěvková organizace, H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou.
a vydává tento volební řád školské rady.

I. Základní ustanovení
1. Školská rada se zřizuje při Základní škole a mateřské škole Polanka nad Odrou, příspěvková
organizace.
2. Sídlo školské rady je H. Salichové 816, 725 25 Polanka nad Odrou.

II. Působnost a postavení školské rady
1. Školská rada je ustanovena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, s působnosti v rámci
základní školy.
2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

III. Činnost školské rady

1. Školská rada se:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
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IV. Složení školské rady
1. Školská rada má 6 členů, z nichž 2 členy jmenuje zřizovatel (rada městského obvodu), 2
členové jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků školy a 2 členové jsou voleni
pedagogickými pracovníky základní školy.
2. Pedagogičtí pracovníci školy mají právo volit a být voleni do školské rady.
3. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady.
4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel

V. Způsob volby školské rady
1. Dva členy školské rady nominované zřizovatelem školy jmenuje na své schůzi Rada
městského obvodu Polanka nad Odrou.
2. Dva členy školské rady volí v tajné volbě pedagogičtí pracovníci školy na svém
shromáždění.
3. Volby do školské rady oznámí ředitel způsobem v místě obvyklým nejpozději 15 dní přede
dnem konání voleb. Oznámení obsahuje zejména datum konání voleb, způsob a místo konání
voleb.
a) Volby organizačně zajišťuje volební komise, kterou volí veřejnou volbou shromáždění
pedagogičtí pracovníci školy. Shromáždění zahajuje a volbu členů volební komise řídí ředitel
školy. Komise se skládá ze tří členů, kteří si zvolí předsedu. Ředitel je oprávněn přibrat další
osoby za účelem zajištění voleb. Ředitel dbá o to, aby náklady na realizaci voleb byly co
nejnižší.
b) Volební komise:
- dozírá na dodržování právních předpisů a tohoto řád, na průběh voleb,
- registruje návrhy kandidátů,
- zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb,
- po skončení voleb předá veškeré materiály k archivaci řediteli školy.
c) Kandidáti:
- kandidáty navrhují pedagogičtí pracovníci školy, navrhováni musí být ukončeno před
započetím volby,
- každý z navržených kandidátů musí vyslovit souhlas s kandidaturou.
d) Způsob volby:
- volba obou členů školské rady je tajná,
- průběh voleb řídí předseda volební komise, výsledky voleb zjišťuje volební komise
- před tajnou volbou obdrží každý volič od volební komise hlasovací lístek se jmény kandidátů,
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- volič ponechá na hlasovacím lístku dvě jména a příjmení kandidátů, pro něž hlasuje a ostatní
škrkne, takto upravený volební lístek vhodí do volební schránky.
e) Výsledek volby
- po ukončení hlasování otevře předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise
volební schránku,
- po vyjmutí hlasovacích lístků vyloučí komise hlasovací lístky neplatné, za které se považují
hlasovací lístky, kterými není předepsaná kandidátní listina, lístky celé škrknuté či zničené
lístky jinak nesrozumitelné,
- na základě platných hlasovacích lístků se sečtou počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé
kandidáty,
- po ukončení sčítání hlasů vyhotoví volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování,
který podepíše předseda a ostatní členové komise,
- zápis obsahuje: datum hlasování, počet voličů, počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet
neplatných hlasovacích lístků, pořadí zvolených kandidátů podle počtu platných hlasů pro ně
odevzdaných a další pořadí ve volbách (pro určení náhradníků).
f) Výsledek volby vyhlásí předseda volební komise po sečtení hlasů a podepsání zápisu.
g) Kandidáti jsou zvoleni jakýmkoliv počtem odevzdaných platných hlasů do počtu míst, která
mají být obsazena, a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů.
h) Pokud při volbě obdrží dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, rozhodne se o jejich
pořadí druhým, příp. třetím kolem voleb, přičemž se volí pouze kandidáti, mezi kterými se má
rozhodnout. Není-li ani pak rozhodnuto určí zvoleného kandidáta los.
i) Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případnou kooptaci v pořadí podle počtu
obdržených hlasů.

4. Dva členy školské rady volí tajným hlasováním na shromáždění, které svolává ředitel školy,
zákonní zástupci nezletilých žáků.
a) Volby organizačně zabezpečuje volební komise, kterou volí veřejnou volbou shromáždění
zákonní zástupci nezletilých žáků. Shromáždění zahajuje a volbu členů volební komise řídí
ředitel školy nebo jim pověřený zástupce. Komise se skládá ze tří členů, kteří si zvolí předsedu.
b) Volební komise:
- dozírá na dodržování právních předpisů a tohoto řádů a na průběh voleb,
- registruje návrhy kandidátů
- zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb,
- po skončení voleb předá veškeré materiály k archivaci řediteli školy.
c) Kandidáti:
- kandidáty navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, navrhováni musí být ukončeno před
započetím volby,
- kandidátem do školské rady může být jen fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům
a je bezúhonná,
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- každý z navržených kandidátů musí vyslovit souhlas s kandidaturou
d) Způsob volby:
- volba obou členů školské rady je tajná,
- průběh voleb řídí předseda volební komise, výsledky voleb zjišťuje volební komise,
- před tajnou volbou obdrží každý volič od volební komise hlasovací lístek se jmény kandidátů,
- volič ponechá na hlasovacím lístku dvě jména a příjmení kandidátů, pro něž hlasuje a ostatní
škrtne, takto upravený volební lístek vhodí do volební schránky.
e) Výsledek volby:
- po ukončení hlasování otevře předseda za přítomnosti ostatních členů volební komise
volební schránku, po vyjmutí hlasovacích lístků vyloučí komise hlasovací lístky neplatné, za
které se považují hlasovací lístky, kterými není předepsaná kandidátní listina, lístky celé
škrknuté či zničené a lístky jinak nesrozumitelné,
- na základě platných hlasovacích lístků se sečtou počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé
kandidáty,
- po ukončení sčítání hlasů vyhotoví volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování,
který podepíše předseda a ostatní členové komise,
- zápis obsahuje: datum hlasování, celkový počet voličů, počet odevzdaných hlasovacích
lístků, počet neplatných hlasovacích lístků, pořadí zvolených kandidátů podle počtu platných
hlasů pro ně odevzdaných a další pořadí ve volbách (pro určení náhradníků).

f) Výsledek volby vyhlásí předseda volební komise po sečtení hlasů a podepsání zápisu.
g) Kandidáti jsou zvoleni jakýmkoliv počtem odevzdaných platných hlasů do počtu míst, která
mají být ve volbách obsazena, a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů.

6. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků školy členy školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje je ředitel školy v souladu s ust. § 167 odst. 5 školského zákona.

7. Funkční období členů školské rady je tři roky. Členem školské rady může být fyzická osoba,
která je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.
Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy
alespoň většina voličů oprávněných podle ust. § 167 odstavce 2 školského zákona volit tohoto
člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.
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 v
§ 167 odstavci 9 písm. a) až d) a f) školského zákona. Funkční období člena školské rady
zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů
školské rady zvolených v řádných volbách.
8. Členství ve školské radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
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b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady
c) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady
d) v případě opakované neomluvené neúčastí na zasedání školské rady
e) odvoláním, jestliže byl člen školské rady pravomocně odsouzen za úmyslně spáchaný
trestný čin
9. Člena školské rady odvolává ten, kdo jej do funkce zvolil či jmenoval.

VI. Pravidla jednání školské rady
1. Školská rada si na prvním jednání stanoví jednací řád a zvolí v tajném hlasování svého
předsedu.
2. K přijetí jednacího řádu a zvolení předsedy školské rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny školské rady.
3. Školská rada je usnášeníschopná, jestliže je na jejím zasedání přítomná nadpoloviční
většina členů.
4. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
5. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.
6. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.

VII. Pravidla a povinnosti člena školské rady
1. Člen školské rady má právo:
a) volit a být volen
b) navrhovat kandidáty na funkci předsedy školské rady
c) předkládat na jednání školské rady vlastní náměty a materiály
2. Člen školské rady je povinen:
a) účastnit se zasedání školské rady. Neomluvená neúčast na třech po sobě jdoucích
zasedáních se hodnotí, jako nezájem o funkci člena školské rady a neplnění povinnosti tohoto
volebního řádu.
b) je povinen zabezpečit ochranu osobních údajů.

VIII. Povinnosti předsedy školské rady
1. Předseda školské rady svolává, připravuje a řídí jednání školské rady.
2. Předseda školské rady svolává školskou radu do 15 dnů, jestliže o to požádá některý
z členů, ředitel či zřizovatel.
3. Předseda informuje ředitele školy o plánu zasedání na příslušný školní rok.
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XI. Závěrečná ustanovení
1. Ředitel školy v souladu s plánem zasedání předkládá zpravidla v písemné formě a
požadovaném množství příslušné materiály.

Tento volební řád byl schválen a projednán usnesením Rady městského obvodu Polanka nad
Odrou č.0986/RMOb-Pol/1822/86 ze dne 23.02.2022.
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