ZS Purkynova Vyskov

Školská rada
Pøíspìvek pøidal Administrator
Monday, 10 July 2006
Aktualizováno Wednesday, 14 September 2016

&Scaron;kolská rada Na základì doplòkových voleb konaných dne 2. 9. 2016 bude &Scaron;kolská rada pøi Z&Scaron;
Vy&scaron;kov, Purkyòova 39, pøísp. org. pùsobit ve složení:

Èlenové jmenovaní zøizovatelem:

Èlenové z øad zákoných zástupcù:

Ing. Ivo Bárek

bareki@senat.cz

Mgr. Miloslav Brtníèek

brtnicek.m@seznam.cz

Pan Roman Raèanský

roman.racansky@tiscali.cz

Pan Marek Pazall
pazy@centrum.czÈlenové z øad
Bezdìková
bezdekova@zspurkynova.vyskov.cz
Mgr. Roman Øíha
volby èlenù &scaron;kolské rady základních &scaron;kol zøizovaných mìstem Vy&scaron;kov
1. Úvod 1.1 Rada mìsta
Vy&scaron;kova vydala usnesením è. 2388 &ndash; 05 ze dne 20. 10. 2005 podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona è.
561/2004 Sb., o pøed&scaron;kolním, základním, støedním, vy&scaron;&scaron;ím odborném a jiném vzdìlávání
(&scaron;kolský zákon) pro volby do &scaron;kolských rad základních &scaron;kol zøizovaných mìstem Vy&scaron;kov tento
volební øád. 1. 2 Volební øád upravuje pøípravu, prùbìh a vyhodnocení voleb do &scaron;kolských rad a zveøejòování jejich
výsledkù (dále jen realizace voleb) na základních &scaron;kolách zøizovaných mìstem Vy&scaron;kov (dále jen
zøizovatel). Volební øád je vydáván za úèelem vytvoøení podmínek pro zaji&scaron;tìní podílu zákonných zástupcù
nezletilých žákù, pedagogických pracovníkù &scaron;koly a dal&scaron;ích osob na správì &scaron;koly prostøednictvím
orgánu &scaron;koly - &scaron;kolské rady.
2. Vìcná náplò 2. 1 Obecná ustanovení 2. 1. 1 Tøetinu èlenù
&scaron;kolské rady volí zákonní zástupci nezletilých žákù a tøetinu volí pedagogiètí pracovníci dané &scaron;koly. Poèet
èlenù &scaron;kolské rady v konkrétní základní &scaron;kole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2
&scaron;kolského zákona zøizovatel samostatným rozhodnutím. 2. 1. 2 Týž èlen &scaron;kolské rady nemùže být souèasnì
jmenován zøizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žákù nebo zvolen pedagogickými pracovníky &scaron;koly.
2. 1. 3Volby èlenù &scaron;kolské rady musí být organizovány tak, aby byla zaji&scaron;tìna jejich vìrohodnost
a demokratiènost. Volby se konají tajným hlasováním na základì rovného a pøímého volebního práva. 2. 2 Speciální
ustanovení 2. 2. 1 Øeditel &scaron;koly urèí z øad pedagogických pracovníkù èi z øad zákonných zástupcù nezletilých žákù
osoby, které realizují volby (dále jen organizátoøi). Osoby mohou být urèeny k realizaci voleb pouze v pøípadì jejich
souhlasu. Organizátor urèený z okruhu zákonných zástupcù zletilých žákù realizuje volby èlenù (èlena) &scaron;kolské
rady za tuto skupinu volièù, organizátor urèený z pedagogických pracovníkù organizuje volby pro zvolení èlenù (èlena)
&scaron;kolské rady z øad pedagogických pracovníkù. Výkon èinností organizátora je výkonem èestné funkce. 2. 2. 2
Organizátor voleb nesmí být souèasnì kandidátem ve volbách, v takovém pøípadì øeditel &scaron;koly urèí podle pravidla
uvedeného v bodì 2.2.1. jiného organizátora. Organizátor oznámí svoji kandidaturu v pøipravovaných volbách øediteli
&scaron;koly bez zbyteèného odkladu. O osobách organizátorù nesmí existovat dùvodné pochybnosti, že svým
konáním naru&scaron;í øádný prùbìh voleb a že z pozice organizátora ovlivní výsledky voleb.
2. 2. 3 Organizátor je
oprávnìn pøibrat dal&scaron;í osoby za úèelem zaji&scaron;tìní realizace voleb. Pro pøibírání tìchto osob a jejich èinnost
v rámci realizace voleb platí stejná pravidla tohoto volebního øádu jako pro urèování organizátorù. 2. 2. 4 Øeditel
&scaron;koly poskytne organizátorùm potøebnou souèinnost. Souèinnost øeditele &scaron;koly spoèívá v èinnostech,
které napomáhají realizaci voleb, zejména øeditel &scaron;koly urèí plochy pro vyvì&scaron;ení listin dotýkajících se voleb,
dále poskytne podle provozních podmínek své &scaron;koly prostory pro realizaci voleb. 2. 2. 5 Organizátor a
pøibrané osoby dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly pøi zachování ostatních ustanovení tohoto volebního øádu
co nejniž&scaron;í. 2. 2. 6 Volby do &scaron;kolské rady jsou organizátorem vyhla&scaron;ovány zpùsobem v místì
obvyklým pro vyhla&scaron;ování jiných dùležitých skuteèností tak, aby byla zaji&scaron;tìna informovanost volièù. Oznámení
o konání voleb se zveøejòuje nejpozdìji 30 dnù pøed konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání,
zpùsob a místo konání voleb, zpùsob a lhùtu uplatòování kandidatur na èlena &scaron;kolské rady.
2. 2. 7
Kandidátem na èlena &scaron;kolské rady (dále také kandidát) mùže být každý obèan, oprávnìný volit èlena
&scaron;kolské rady, na kterého kandiduje. Organizátor zaji&scaron;•uje zveøejnìní kandidatur na èleny &scaron;kolské
rady zpùsobem, který zajistí informovanost volièù. 2. 2. 8 Kandidáti jsou oprávnìni organizovat na své náklady volební
kampaò pro svoji kandidaturu. Volební kampaò musí odpovídat zásadì rovnosti kandidátù a musí probíhat èestnì a poctivì. 2.
2. 9 Organizátor mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o poøádek pøi hlasování, zaji&scaron;•uje hlasování a
dozírá na jeho prùbìh, sèítá hlasy a vyhotovuje zápis o prùbìhu a výsledku hlasování.
2. 2. 10 Voliè zásadnì hlasuje
osobnì, zastoupení je možné v pøípadì hodnovìrného zmocnìní. Hodnovìrnost zmocnìní posuzuje organizátor. Volba bude
umožnìna pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávnìny volit èleny &scaron;kolské rady. 2. 2. 11 Na základì výsledkù
hlasování organizátor stanoví poøadí kandidátù ve volbách. Pøi rovnosti hlasù se stanoví poøadí losem.
2. 2. 12
Mandát èlena &scaron;kolské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukonèením hlasování. Funkèní období èlenù
&scaron;kolské rady je tøi roky. Za platné je možno považovat volby, kterých se úèastní alespoò jedna desetina oprávnìných
volièù.
2. 2. 13Výsledky voleb jsou vyhla&scaron;ovány organizátorem stejným zpùsobem jako vyhlá&scaron;ení
voleb.
2. 2. 14 Výsledky voleb sdìlí organizátor bezodkladnì øediteli &scaron;koly spoleènì s dal&scaron;ími údaji, kterými
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doloží platnost voleb. 2. 2. 15 Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žákù stanovený poèet èlenù &scaron;kolské rady ani
na základì opakované výzvy, jmenuje zbývající èleny &scaron;kolské rady øeditel &scaron;koly v souladu s ustanovením
§ 167 odst. 5 &scaron;kolského zákona. 2. 2. 16 Volby, které není možno považovat za platné, se opakují; tím není
dotèeno ustanovení bodu 2.2.15. Pro opakované volby se použijí ustanovení volebního øádu, která se vztahují k øádným
volbám (tj. nikoli volbám opakovaným a doplòovacím). 2. 2. 17V pøípadì uvolnìní místa èlena rady &scaron;koly v prùbìhu jeho
funkèního období budou provedeny doplòovací volby. Pro doplòovací volby se použijí ustanovení volebního øádu, která se
vztahují k øádným volbám. 2. 2. 18 Zánik èlenství v radì &scaron;koly pøed uplynutím funkèního období nastává: a) pøi
zvolení nebo jmenování do funkce nesluèitelné s èlenstvím v radì &scaron;koly, b) písemným odstoupením doruèeným
pøedsedovi rady, c) odvoláním, odùvodnìný písemný návrh na odvolání èlena mùže podat každý èlen, zøizovatel nebo øedite
&scaron;koly, rada projedná návrh zpravidla za úèasti navrhovatelù i odvolávaného èlena, k odvolání èlena je tøeba
souhlasu nejménì dvou tøetin èlenù rady, d) úmrtím èlena, e) odvoláním rady jako celku zøizovatelem v pøípadì, že se
rada nesejde k minimálnímu poètu zasedání stanovených zákonem. 2. 3 Spoleèná ustanovení 2. 3. 1
V&scaron;echny osoby úèastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajù. 2. 3. 2 Náklady
spojené s volbami do &scaron;kolské rady hradí &scaron;kola, ve které je zøízena &scaron;kolská rada, jejíž èlenové jsou
ve volbách voleni. 2. 3. 3 První zasedání &scaron;kolské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 &scaron;kolského
zákona svolává øeditel &scaron;koly. 3. Závìreèná ustanovení 3.1.
Tento volební øád je úèinný od 21. 10. 2005.
Ve Vy&scaron;kovì dne 21. 10. 2005
RNDr. Petr Hájek
zøizuje dle zákona è. 561/2004 Sb., § 167 (1) Pøi základních, støedních a vy&scaron;&scaron;ích odborných
&scaron;kolách se zøizuje &scaron;kolská rada. &Scaron;kolská rada je orgán &scaron;koly umo¾òující zákonným
zástupcùm nezletilých ¾ákù, zletilým ¾ákùm a studentùm, pedagogickým pracovníkùm &scaron;koly, zøizovateli a
dal&scaron;ím osobám podílet se na správì &scaron;koly. Pokud je souèástí právnické osoby více tìchto &scaron;kol, je
mo¾né zøídit jednu &scaron;kolskou radu. Pøi vy&scaron;&scaron;í odborné &scaron;kole se &scaron;kolská rada zøizuje
v¾dy samostatnì. (2) &Scaron;kolskou radu zøizuje zøizovatel, který zároveò stanoví poèet jejích èlenù a vydá její volební øád.
Tøetinu èlenù &scaron;kolské rady jmenuje zøizovatel, tøetinu volí zákonní zástupci nezletilých ¾ákù a zletilí ¾áci a studenti
a tøetinu volí pedagogiètí pracovníci dané &scaron;koly. Èlenem &scaron;kolské rady nemùže být øeditel &scaron;koly. Ve
&scaron;kolách, které nejsou zøízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zøizovatele podle vìty první i
druhé øeditel &scaron;koly. (3) Tý¾ èlen &scaron;kolské rady nemù¾e být souèasnì jmenován zøizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých ¾ákù a zletilými ¾áky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky &scaron;koly. (4) Øeditel
&scaron;koly zajistí v souladu s volebním øádem øádné uskuteènìní voleb do &scaron;kolské rady. (5) Nezvolí-li zákonní
zástupci nezletilých ¾ákù nebo zletilý ¾áci a studenti stanovený poèet èlenù &scaron;kolské rady ani na základì
opakované výzvy, jmenuje zbývající èleny &scaron;kolské rady øeditel &scaron;koly. (6) Funkèní období èlenù
&scaron;kolské rady je tøi roky. (7) &Scaron;kolská rada zasedá nejménì dvakrát roènì; zasedání &scaron;kolské rady
svolává její pøedseda, první zasedání &scaron;kolské rady svolává øeditel &scaron;koly. Øeditel &scaron;koly nebo jím
povìøený zástupce je povinen zúèastnit se &scaron;kolské rady na vyzvání jejího pøedsedy. &Scaron;kolská rada na
svém prvním zasedání stanoví svùj jednací øád a zvolí svého pøedsedu. K pøijetí jednacího øádu se vy¾aduje schválení
nadpolovièní vìt&scaron;inou v&scaron;ech èlenù &scaron;kolské rady. Pravomoci &scaron;kolské rady dle zákona
561/2004 Sb., § 168 (1) &Scaron;kolská radaa) vyjadøuje se k návrhùm &scaron;kolních vzdìlávacích programù a k jejich
následnému uskuteèòování, b) schvaluje výroèní zprávu o èinnosti &scaron;koly c) schvaluje &scaron;kolní øád, ve
vy&scaron;&scaron;ích a støedních &scaron;kolách stipendijní øád, a navrhuje jejich zmìny, d) schvaluje pravidla pro
hodnocení výsledkù vzdìlávání ¾ákù v základních a støedních &scaron;kolách e) podílí se na zpracování koncepèních
zámìrù rozvoje &scaron;koly f) projednává návrh rozpoètu právnické osoby na dal&scaron;í rok a navrhuje opatøení ke
zlep&scaron;ení hospodaøení
g) projednává inspekèní zprávy èeské &scaron;kolní inspekce h) projednává podnìty a oznámení øeditele
&scaron;koly, zøizovateli, orgánùm vykovávajícím státní správu ve &scaron;kolství a dal&scaron;ím orgánùm státní
správy. i) podává návrh na odvolání øeditele j) podává návrh na vyhlá&scaron;ení konkurzu na øeditele
&scaron;koly (2) øeditel &scaron;koly je povinen umožnit &scaron;kolské radì pøístup k informacím o &scaron;kole, zejména
o dokumentaci &scaron;koly. Informace chránìné podle zvlá&scaron;tních právních pøedpisù poskytne øeditel
&scaron;koly &scaron;kolské radì pouze za podmínek stanovených tìmito zvlá&scaron;tními právními pøedpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném pøístupu informací tím není dotèeno. (3) O schválení dokumentù
uvedených v odstavci písm. b) a¾ d) rozhodne &scaron;kolská rada do 1 mìsíce od jejich pøedlo¾ení øeditelem &scaron;koly.
Pokud &scaron;kolská rada tento dokument neschválí, øeditel &scaron;koly pøedlo¾í dokument k novému projednání do 1
mìsíce. Opakovaného projednání se zúèastní zøizovatel. Není-li dokument schválen ani pøi opakovaném projednání
nebo pokud &scaron;kolská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) a¾ d) do 1 mìsíce od jejich
pøedlo¾ení øeditelem &scaron;koly, rozhodne o dal&scaron;ím postupu bez zbyteèného odkladu zøizovatel. (4) Ve
&scaron;kolách, které nejsou zøízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zøizovatele podle odstavce 3
ten, kdo ustanovil øeditele &scaron;koly do funkce.
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