POKYN
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace ve
věci stanovení náležitostí pro volby do Školské rady

I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Tento pokyn je vydán v souladu s § 167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Školská rada je tříčlenná.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon










vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
schvaluje školní řád
schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
projednává návrh rozpočtu školy
vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
projednává inspekční zprávy ČŠI
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy

II.
TERMÍNY VOLEB A TERMÍNY UPLATNĚNÍ KANDIDATUR
ZÁSTUPCŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY DO
ŠKOLSKÉ RADY
1) volba zástupců pedagogických pracovníků se uskuteční v úterý 10.října 2017 ve sborovně
školy v době od 12.00 do 15.00 hodin.
2) kandidatury na člena Školské rady za pedagogické pracovníky je možno uplatnit do
25.9.2017 volební komisi. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky,
kterou obdrží každý pracovník osobně od ředitele školy.
3) seznam kandidátů za pedagogické pracovníky bude zveřejněn od úterý 26.9.2017 ve
sborovně školy
4) do Školské rady se volí jeden zástupce pedagogických pracovníků.

III.
TERMÍNY VOLEB A TERMÍNY UPLATNĚNÍ KANDIDATUR
ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
1) volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční v úterý 10.října 2017 v budově školy
ve sborovně v době od 16.00 do 18.00 hodin
2) kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 25.9.2017
do 14.00 hodin v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné
přihlášky, kterou obdrží kandidát u ředitele školy nebo je možno si ji stáhnout na webu školy

3) seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od
internetových stránkách školy a na vchodových dveřích do budovy školy
4) do Školské rady se volí jeden zástupce zákonných zástupců žáků

úterý 26.9.2017 na

IV.
VOLEBNÍ KOMISE
Pro zajištění hladkého průběhu voleb a pro sčítání odevzdaných hlasů jmenuji volební komisi
pro volby zástupců pedagogických pracovníků a pro volby zástupců zákonných zástupců žáků:
v následujícím složení:
1) volební komise
- Anna Stará – předseda komise
- Mgr. Lenka Konečná – člen komise
- Gabriela Miadiková – člen komise

V.
PRAVIDLA PRO PRŮBĚH VOLEB
Při průběhu voleb platí následující pravidla:
1) volit zástupce pedagogických pracovníků mohou pouze pedagogičtí pracovníci školy v době
a na místě uvedeném v článku II. Po prezentaci ve sborovně obdrží volič volební lístek, na
kterém zakroužkuje jednoho z kandidátů. Volební lístek poté vhodí do volební urny. Volební
lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více jak jeden
kandidát, je neplatný.
2) volit zástupce zákonných zástupců žáků mohou pouze zákonní zástupci žáků školy v době
uvedené ve článku III. Každá dvojice zákonných zástupců žáků má pouze jeden hlas. Po
prezentaci obdrží volič volební lístek, na kterém zakroužkuje nejvýše jednoho kandidáta.
Volební lístek poté vhodí do volební urny umístěné na chodbě před sborovnou. Volební lístek,
na kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo jsou zakroužkováni více jak jeden kandidát,
je neplatný.

VI.
ZPRACOVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
Po skončení hlasování sečte volební komise odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví
jejich pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí
kandidátů volební komise losem. O průběhu a výsledcích voleb sepíše komise zápis, který
podepíší všichni členové komise. Výsledky voleb budou zveřejněny do 3 pracovních dnů po
jejich skončení na internetových stránkách školy a na vchodových dveřích do budovy školy.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento pokyn nabývá účinnosti 4.9.2017
Mgr. Jana Klozová, ředitelka školy
Přílohy: Vzory kandidátních lístků

KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI Základní škole a Mateřské
škole Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace - PRO ZÁSTUPCE
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Já, níže podepsaný(á)……………………………………………, narozen(a) ……………….,
bytem …………………………………………………………………………………………..,
kandiduji tímto na člena Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Šebrov, okres
Blansko, příspěvková organizace jako
zástupce pedagogických pracovníků pro volební období školního roku 2017/2018 až
2020/2021.
V šebrově dne …………………. …………………………………………..
podpis kandidáta

KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI Základní škole a Mateřské
škole Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace - PRO ZÁSTUPCE
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
Já, níže podepsaný(á)……………………………………………, narozen(a) ……………….,
bytem …………………………………………………………………………………………..,
kandiduji tímto na člena Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Šebrov, okres
Blansko, příspěvková organizace jako
zástupce zákonných zástupců žáků pro volební období školního roku 2017/2018 až
2020/2021.
V Šebrově dne …………………. …………………………………………..
podpis kandidáta

