Vyšší odborná škola
Jana Ámose Komenského
IČ: 71341200

IZO: 181019116

Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Volební řád školské rady
při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Vyšší odborná škola
Jana Ámose Komenského, Nádražní 120, Ostrava.
Článek I Obecná ustanovení
1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí studenti školy, a třetiny
členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen studenty nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
4. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům.
Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.
5. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
Článek II Volební komise
1. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel
školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být studenti nebo
pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské
rady.
2. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou
podle § 167 školského zákona studenti a pedagogičtí pracovníci.
3. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které volební komise vyvěsí na
veřejně přístupném místě v budově školy a současně je zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dní před konáním prvního kola voleb.
Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební
komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
4. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů
školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady,
kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky
voleb do školské rady.
Článek III Průběh a výsledky hlasování
1. Volba členů školské rady za studenty a za pedagogické pracovníky školy probíhá ve dvou
kolech, a to za každou skupinu zvlášť.
2. V prvním kole navrhují studenti a pedagogičtí pracovníci (viz. výše jmenované oprávněné
osoby) volební komisi kandidáty na členství ve školské radě. Z navržených kandidátů
sestaví volební komise hlasovací lístky pro volbu za studenty a hlasovací lístky pro volbu
za pedagogické pracovníky školy, jež proběhne ve druhém kole voleb.
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3. Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady.
Ředitel školy současně určí datum konání druhého kola voleb.
4. Navržení kandidáti na členství ve školské radě musí projevit písemný souhlas se
svou účastí ve druhém kole voleb do školské rady.
5. Třetina členů školské rady, kterou volí studenti, a třetina členů školské rady, kterou volí
pedagogičtí pracovníci školy, se volí v druhém kole přímou volbou v tajném hlasování.
Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů
oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
6. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na
volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na
volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu jedné třetiny zástupců z celkového počtu
členů školské rady nebo počet označených kandidátů je nižší než jedna třetina zástupců
z celkového počtu členů školské rady.
7. Na základě počtu získaných hlasů stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách.
Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve
volbách stávají kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů.
Článek IV Dokumentace o průběhu a výsledcích voleb
1.

O průběhu voleb členů školské rady se vyhotovuje písemný zápis, který obsahuje přehled
kandidátů, datum konání voleb (1. kolo, 2. kolo), celkový počet oprávněných voličů,
celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí
umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se zpracovávají
samostatně za studenty a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Písemný zápis
stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem. K písemnému zápisu o průběhu
volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební komise, jeden výtisk
volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.

2.

Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jeho kopie
předává zřizovateli a zvolené školské radě. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně
zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Originál písemného zápisu o průběhu a výsledcích voleb členů školské rady včetně příloh
zůstává uložen na ředitelství školy.
Článek V Závěrečná ustanovení

1.

V případě, že studenti nebo pedagogičtí pracovníci školy nezvolí stanovený počet členů
školské rady, vyhlásí ředitel ve lhůtě do 14 dnů po konání druhého kola voleb doplňovací
volby na volná místa školské rady. Doplňovací volby se organizují obdobně jako volby
řádné. Pokud nezvolí studenti nebo pedagogičtí pracovníci stanovený počet členů školské
rady ani v rámci doplňovací volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

2.

Ředitel školy svolává první jednání školské rady.

Ostrava, dne 1. 9. 2010

Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
ředitelka
Vyšší odborné školy J. Á. Komenského
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