Obec Mutěnice
Rada obce Mutěnice svým usnesením č. 610/4/7 ze dne 4. 7. 2005 vydává v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),

Volební řád pro volby do školské rady
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Tento volební řád upravuje postup při volbách členů školské rady podle ustanovení §
167 odst. 2 až 5 školského zákona a vztahuje se na školskou radu při základní škole
zřizovanou obcí Mutěnice.
2. Podle volebního řádu se postupuje při volbě jedné třetiny členů školské rady volených
zákonnými zástupci nezletilých žáků a jedné třetiny členů školské rady volených
pedagogickými pracovníky školy.
3. Řádné volby se konají při zřízení školské rady a následně po uplynutí funkčního
období jejích členů, to je po uplynutí tří let, s výjimkou případů, kdy členství zanikne
před koncem funkčního období a kdy se konají doplňovací volby.

Čl. II
Termíny a způsob vyhlášení voleb
1. První řádné volby členů nově zřízené školské rady a řádné volby při skončení
funkčního období členů školské rady se konají v následujících termínech:
a) volby třetiny členů školské rady pedagogickými pracovníky školy nejpozději
do 30. září,
b) volby třetiny členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků se konají
nejpozději do 31. října.
2. Doplňovací volby při zániku členství ve školské radě se konají nejpozději do tří měsíců
ode dne, kdy členství zanikne.
3. Dobu a místo konání řádných i doplňovacích vyhlašuje ředitel školy, a to v místě
obvyklým způsobem.

Čl. III
Průběh voleb členů školské rady pedagogickými pracovníky školy
1. Volby členů školské rady pedagogickými pracovníky jsou přímé s tajným hlasováním
a konají se v průběhu jednoho dne. Den konání včetně hodiny zahájení a ukončení
voleb vyhlašuje ředitel školy, a to nejpozději čtrnáct dnů před termínem konání.
2. Regulérní průběh voleb zajišťuje tříčlenná volební komise zvolená pracovníky školy,
jejíž předseda vyhlašuje bezprostředně po sčítání hlasů výsledky voleb. Zřizovatel
školské rady může dohlížet na průběh voleb.

3. Kandidátem na zvolení členem školské rady nemůže být ředitel školy a osoba, která se
stala členem školské rady na základě jmenování zřizovatelem nebo zvolení zákonnými
zástupci nezletilých žáků.
4. Kandidáty na členství ve školské radě může navrhnout kterýkoliv pedagogický
zaměstnanec školy nejdříve v den následující po vyhlášení voleb a nejpozději hodinu
před zveřejněním seznamu kandidátů. Návrhy se předkládají předsedovi volební
komise, který je povinen provést registraci všech navržených kandidátů.
5. Seznam kandidátů v abecedním pořadí zveřejní volební komise nejpozději dvacet čtyři
hodiny před zahájením hlasování. Změny v něm lze provést pouze z důvodů
odstoupení některého z kandidátů. Tyto změny volební komise neprodleně zveřejní.
6. Před zahájením hlasování vydá volební komise všem pedagogickým pracovníkům
školy jednotné a nezaměnitelné hlasovací lístky, totožné se seznamem kandidátů.
7. Každý pracovník oprávněný hlasovat může křížkem v rámečku před jménem
kandidáta na hlasovacím lístku označit kandidáty, které volí. Na jednom hlasovacím
lístku lze označit nejvýše tolik kandidátů, kolik je pedagogickými pracovníky do
školské rady voleno.
8. Hlasování se uskutečňuje vhozením hlasovacího lístku do zapečetěné volební
schránky a je ukončeno uplynutím času, který byl pro ně vymezen.
9. Za platný hlas je považováno hlasování, kdy je odevzdán vydaný hlasovací lístek, na
němž jsou předepsaným způsobem označeni kandidáti, a to nejvýše v počtu, který
odpovídá počtu volitelných míst. Pokud je odevzdán nevyplněný hlasovací lístek nebo
není hlasovací lístek vyplněn předepsaným způsobem, hlas je neplatný.
10. Volební komise eviduje počet pedagogických pracovníků, kteří ve volbách hlasovali,
po skončení hlasování provede sčítání hlasů a jeho výsledky zanese do sčítacího archu,
který podepíší všichni členové volební komise.
11. Členy školské rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, a to v počtu
odpovídajícím počtu členů školské rady voleným pedagogickými pracovníky za
podmínky, že se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina pracovníků oprávněných
volit a při hlasování byla odevzdána nadpoloviční většina platných hlasů pracovníků,
kteří se zúčastnili hlasování. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky, volby
se opakují, a to nejpozději do 7 dnů.
12. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů a tím i k překročení stanoveného počtu členů
školské rady volených pedagogickými pracovníky, vyhlásí ředitel na návrh volební
komise do tří druhé kolo hlasování, v němž se hlasuje pouze o kandidátech volitelných
do školské rady, kteří získali shodný počet hlasů.
13. V případě rovnosti počtu hlasů i ve druhém kole hlasování, uskuteční se za stejných
podmínek třetí kolo hlasování.
14. O průběhu voleb a výsledcích hlasování pořizuje volební komise zápis, který předá
zřizovateli školské rady. V zápise je uveden počet hlasujících a volební účast
v procentech, počet platných hlasů a jeho procentuální vyjádření ve vztahu k počtu
odevzdaných hlasů, počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům a jeho
procentuální vyjádření ve vztahu k počtu platných odevzdaných hlasů a údaje o
zvolených kandidátech. Zápis podepisuje předseda volební komise.
15. Veškerá písemná dokumentace včetně hlasovacích lístků uložených v zapečetěné
obálce se ukládá v základní škole po celé funkční období členů školské rady.
16. Zřizovatel vydá zvoleným členům školské rady osvědčení o zvolení s vymezením
funkčního období.
17. V doplňovacích volbách členů školské rady volených pedagogickými pracovníky
školy se postupujte stejným způsobem jako v řádných volbách.

Čl. IV
Průběh voleb členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků
1. Volby členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků jsou nepřímé s tajným
hlasováním a probíhají v jednom dni.
2. Členy školské rady volí zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků z jednotlivých tříd
(dále volitelé). Celkový počet volitelů je totožný s celkovým počtem tříd ve škole.
Kandidátem na volitele může být kterýkoliv ze zákonných zástupců nezletilých žáků
příslušné třídy.
3. Volby vyhlašuje a jejich průběh organizačně zabezpečuje ředitel školy.
4. Ředitel školy vyhlásí den a místo konání voleb členů školské rady včetně hodiny
zahájení a ukončení hlasování nejpozději 30 dnů před určeným termínem voleb
v místě obvyklým způsobem. Zároveň vyhlásí stejným způsobem den a místo konání
voleb volitelů včetně hodiny zahájení a ukončení hlasování.
5. Volby volitelů se konají v jednom dni, a to nejdříve 7 dnů před volbami členů školské
rady a nejpozději v den voleb členů školské rady.
6. Nejpozději v den vyhlášení voleb jmenuje ředitel školy tříčlennou volební komisi,
která zabezpečuje regulérní průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. Zřizovatel
školské rady může dohlížet na průběh voleb.
7. Kandidáty na zvolení ve školské radě může navrhovat kterýkoliv ze zákonných
zástupců nezletilých žáků, a to nejdříve v den vyhlášení voleb a nejpozději 24 hodin
před konáním voleb volitelů. Kandidátem nemůže být ředitel školy a osoba, která se
stala členem školské rady na základě jmenování zřizovatelem nebo zvolení
pedagogickými pracovníky školy.
8. Volební komise registruje navržené kandidáty na zvolení členem školské rady a před
zahájením voleb volitelů zveřejní jejich seznam v abecedním pořadí. Změny v něm lze
provést pouze z důvodů odstoupení některého z kandidátů nebo jeho nevolitelnosti
z důvodů uvedených v odstavci 7. O provedených změnách v seznamu kandidátů
informuje volební komise prokazatelným způsobem všechny volitele.
9. Volby volitelů řídí pracovník školy určený ředitelem, který registruje návrhy
kandidátů na volitele a zveřejňuje jejich seznam. Eviduje přítomné zákonné zástupce
nezletilých žáků a vydá jim nezaměnitelný hlasovací lístek, na němž hlasující uvede
jméno jednoho z kandidátů a takto vyplněný hlasovací lístek vhodí do zapečetěné
volební schránky. Při uvedení většího počtu jmen je hlas neplatný. Neplatný je rovněž
nevyplněný hlasovací lístek.
10. Zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů. V případě, že
žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bezprostředně po sčítání hlasů
se hlasování opakuje. V druhém kole se hlasuje pouze o dvou kandidátech, kteří
získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Volitelem je zvolen ten z kandidátů, který
získá větší počet hlasů. V případě shodného počtu hlasů ve druhém kole, je zvolen ten
z kandidátů, který získal větší počet hlasů v prvním kole hlasování.
11. O průběhu voleb a výsledcích hlasování pořizuje pracovník určený k řízení voleb
zápis, v němž uvede počet hlasujících, způsob hlasování, jeho výsledky a jméno
volitele, který je oprávněn volit členy školské rady. Zápis včetně hlasovacích lístků
předává předsedovi volební komise.
12. Mandát volitele automaticky zaniká vždy 31. srpna volitelům z řad zákonných
zástupců žáků ze tříd devátého ročníku.
13. Během funkčního období členů školské rady se každoročně nejpozději do konce
měsíce října konají doplňovací volby volitelů z řad zákonných zástupců žáků ze tříd
prvního ročníku, případně z řad zákonných zástupců žáků ze tříd jiných ročníků,

pokud některý z volitelů na funkci rezignoval. Celý sbor volitelů je nově zvolen vždy
při skončení funkčního období členů školské rady.
14. Volba členů školské rady je tajná. Před zahájením hlasování vydá volební komise
všem volitelům jednotné a nezaměnitelné hlasovací lístky, totožné se seznamem
kandidátů.
15. Každý volitel může na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem označit
kandidáty, které volí. Na jednom hlasovacím lístku lze označit nejvýše tolik
kandidátů, kolik je zákonnými zástupci nezletilých celkem voleno členů školské rady.
Takto vyplněný hlasovací lístek vhodí do zapečené volební schránky. V případě, že je
označen větší počet kandidátů nebo hlasovací lístek není vyplněn popsaným
způsobem, je hlas neplatný.
16. Volební komise eviduje počet volitelů, kteří ve volbách hlasovali, a po skončení
hlasování provede sčítání hlasů.
17. Členy školské rady jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, a to v počtu
odpovídajícím počtu členů školské rady voleným zákonnými zástupci nezletilých žáků
za podmínky, že se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina volitelů a při hlasování
byla odevzdána nadpoloviční většina platných hlasů volitelů, kteří se zúčastnili
hlasování. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky, volby se opakují, a to
nejpozději do 14 dnů.
18. Pokud nezvolí volitelé členy školské rady ani v opakovaných volbách, jmenuje
zbývající členy školské rady ředitel školy.
19. O průběhu voleb a výsledcích hlasování pořizuje volební komise zápis, který předá
zřizovateli školské rady. V zápise je uveden počet hlasujících a volební účast
v procentech při volbách volitelů, seznam zvolených volitelů, počet hlasujících
volitelů a počet platných hlasů při volbě členů školské rady, počet hlasů odevzdaných
voliteli jednotlivým kandidátům a údaje o zvolených kandidátech. Zápis podepisuje
předseda volební komise.
20. Veškerá písemná dokumentace včetně hlasovacích lístků uložených v zapečetěné
obálce se ukládá v základní škole po celé funkční období členů školské rady.
21. Zřizovatel vydá zvoleným členům školské rady osvědčení o zvolení s vymezením
funkčního období.
22. V doplňovacích volbách členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých
žáků volí nové členy sbor volitelů, který byl řádně zvolen při skončení funkčního
období členů školské rady a obměňován podle odstavce 13.

Čl. V
Účinnost
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 4. 7. 2005
V Mutěnicích dne 5. 7. 2015
MVDr. Dušan Horák v. r.
Starosta obce

