
Yďební řád školských ľad nři zálk|adních školách.
ichž Statutáľní m

Statutární město Kladno usnesęním Rady města ze dne 26.l0.2020 vydává podle $ l67
odst. 2 zéłkona č,. 56112004 Sb. o předškolním, zttkladním" středním, vyšším odboľném a
jiném vzděltşâni (školský ztlkon), ve znění pozdějších předpisů, volební řád školských
rad při zźlkladních školách, jejichž je zÍizovatelem.

Čbnek 1
Počet členů a složení školské ľady

1. Škokkĺ radamâšest členů.
2. Dva členy školské rady jmenuje Rada města Kladna.
3. Dva ěleny volí zfüonní zástupci nezletilých žźĺkű daĺé, zâkladní školy (dále jen

,'škola").
4. Dva členy volí pedagogiětí pracovníci školy.
5. Týž člen školské ľady nemůŽe být současně jmenován zřizovatelem, zvolen

zĺĺkonnými zástupci nezletilých Žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
6. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za ě|ena školské rady školy

zákonnými zástupci nezletilých žtlků, anij menován zÍizov atelem školy.
7. Clenem školské rady nemůžebýt ředitel školy.

čtánek 2
Funkční období

Funkční období členů školské rady je tři roky, skoněením funkčního období zanikâfunkce
člęna školské rady.

čbnek 3
Oprávněné osoby

oprávněnými osobami jsou zélkonní zástupci nezletilých Žźků a pedagogičtí pľacovníci
školy. Zakaždého žttkavolípouzę jedna opľávněná osoba.

Clánek 4
oľganizace voleb členů školské ľady

l. Ředne uskutečnění voleb do školské rady v souladu s tímto volebním řádem zajistí
ředitel školy.
Zatč,elem volby členů školské ľady jmenuje ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný
výboľ a jeho předsedu. Členy přípravného'qýboru mohou být opľávněné osobyškolý.
Výběľ členů přípľavného qýboru je plně v kompetenci ředitele školy. Členstvím
v přípravném ţboru není dotčeno pľávo být zvolen členem školské rady.
Přípravný qi.bor prokazatelně vyzve opľávněné osoby k podání návrhů kandidátů na
členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návľhů.
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4. Přípľavný výbor pŤijímâ návľĘ kandidátů na členství ve školní radě po dobu nejméně
14 dnů od ýzvy k podání návľhů. Vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny
oprávněné osoby pro účely přehledu o účasti na hlasování.

5. Přípravný vyboľ svolává k volbám opľávněné osoby formou oz.nźlmeni, které se
zveřejňuje ve škole a ęlektronicky, nejpozději 30 dní před konáním voleb. oznźlmení
obsahuje datum a místo konání voleb. Ve stejném teľmínu zveřejňuje rovněž listinu
kandidátů navľŽených opľávněnými osobami. Termín voleb nemusí být pľo zźlkomé
zástupce nezletilých žâkű apedagogické pľacovníky školy (skupiny voličů) shodný'

6. Přípravný vybor zajištţe hlasovací lístky. Zhlasovacího lístku musí být zřejmé, že se
jedná o volby do školské ľady školy, musí obsahovat přesný nttzev školy' skupinu
voličů, údaje o termínu a místu konání voleb, přehled kandidátů v abecedním pořadí
včetně dalších údajů dlę rozhodnutí přípravného ţboru. Hlasovací lístek musí být
opatřen r azítkem školy.

7. Členy školské ľady volí opľávněné osoby tajným hlasováním' tj. vhozením upraveného
hlasovacího lístku do volební schĺánky. Na volebním lístku mohou být označ,eni max.
dva kandidáti. V případě, že je označ,en vyšší počet kandidátů' považuje se hlasovací
lístek zaneplatý.

8. V případě zâvažných důvodů, zejména nutnosti zajistit ochľanu zdraví, mohou
oprávněné osoby hlasovat distančním způsobem. Zvoleni prostředků a organizace této
fo.my hlasování je plně v kompetenci příslušného ředitele školy.

9. Zaplatné se považují volby, kteých se rĺčastní alespoň jedna pětina oprávněných osob
dané skupiny voliěů.

10. Volby organizaěně zajišťuje a ýsledky sčítá přĺpľavný vybor školy.
ll.Na základě vysledků hlasování přípľavný výboľ stanoví pořadí kandidátů a vyhlašuje

qýsledky voleb.
I2.C|eny školské rady se stávají dva kandidáti snejvyšším počtem hlasů dané skupiny

kandidátů. Při rovnosti hlasů stanoví přípravný výbor pořadí losem. Losování p'orrađĺ
předseda za přítomnosti ostatních ělenů přípravného ýboru.

13. Nezvolí_li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani
na zâkladě j edné opakované vý zvy,j menuj e zbýv ající členy školské rady ředitel školy.

14.Zápis o volbách do školské rady předáva pţípravný ţboľ řediteli školy, złizovateli a
zvolené školské ľadě.

15. První zasedźtní školské rady svolává řeđitel školy. ŠkolsM rada na svém prvním
zaseđání stanoví svůj jednací ţad a zvolí svého předsedu (případně místopřeásedu).
Předsedu a případného místopředsedu školské rađy m:ůrže školská rada v průběhu
funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech členů. K přijetí
jednacího řádu se vyŽaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské iađy.

čHnek s
Předčasné a doplňovací volby

l. Předčasné volby do funkce voleného ělena školské rady |ze konat, požádâ-li o to
ředitele školy alespoň nadpoloviční většina voličů oprávněných volit tohoto člena
školské rađy,kterâje podle volebního řâđunezbytnáke zvolení člena školské ľady.

2. Doplňovací volby do školské ľady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li
být volený člęn školské rady jejím členem před skoněením funkěního období z důvodů
stanovených v článku 6 odst. L až4. a6. a7.
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3' Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích
volbách končí shodně s funkčním obdobím člęnů školské rady zvolených v řádných
volbách.

čHnek 6
Ukončení funkce člena školské ľady před uplynutím funkčního období

Funkce člena školské ľady skončí před uplynutím funkčního období:
1. Yzdânim se funkcę písemným pľohlášením do rukou předsedy školské rady.
2. Dnem doľuěęní písemného odvolaní jmenovaného člena školské rady zŤizovatelem do

rukou předsedy školské rady, nazbytek funkčního období jmenuje zŤizovatel nového
člena.

3. Vznikęm neslučitelnosti funkce člena školské rady a funkce ředitele školy.
4. V případě opakované neomluvené neúčasti nazasędéní školské rady.
5. Dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen noţ člen v pi,eděasných volbách

v případě' kdy 9 předěasné volby do funkce voleného ělena školské ľaáy požád,ala
ředitele školy alespoň nadpoloviční většina voličů oprávněných volit tohoto ělena
školské rady,kteráje podle volebního Ťádunezbytná ke zvolení člena školské rady.

6. Dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v zâkladĺím
pracovněpľávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých Žáků dnem,
kdy přestane být tento nezletilý žć1ľ-žakemškoly.

7. Umľtím.
8. Zľušením školy ve smyslu Ş 178 školského zźlkona.

čtánet z
Zľušovací ustanovení

Zrušuje se ,,Volební tâđ školských rad při zttkladnich školách, jejichŽ zŤizovatelem je
Statutární město Kladno" vydaný naztlkladě usnesení Rady města Kladna ze dne 12.9.2005.

čHnek 8
Záşérečné ustanovení

Tento volební Ťâd ĺabývâúčinnosti dnem 1. II. 2O2O'

V Kladně dne 24, ío. ?aŻp

; ,., iilV1
Kladna
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