Volební řád školské rady při Základní škole Mělník, Českolipská 1386
(opis)

Tento volební řád vydává město Mělník v souladu se zněním § 167 zákona č. 561/ 2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
školský zákon), jako zřizovatel školy, při které se povinně zřizuje školská rada.
Článek I.
Školská rada má 3 členy, z nichž 1 je jmenován zřizovatelem školy a 2 jsou voleni dále
uvedenými oprávněnými osobami. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci
školy volí 1 člena a pedagogičtí pracovníci školy volí rovněž 1 člena. Funkční období
školské rady je tři roky.
Článek II.
Ředitel školy stanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor, jeho úkoly a postup při volbách
členů do školské rady Výběr členů výboru je plně v kompetenci ředitele. Oprávněné
osoby navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské
radě. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
Členy školské rady mohou opravněné osoby volit buď tajným nebo veřejným hlasováním.
O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy. Okruh kandidátů není ani pro jednu skupinu
volitelů určen.
Článek III.
Oprávněné osoby svolává k volbám členů do školské rady ředitel školy, případně jím
ustanovený přípravný výbor formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole nejpozději 30
dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby mohou
být organizovány jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a
demokratičnost.
Článek IV.
Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách.
Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob
zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Týž člen školské
rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků nebo zletilými žáky nebo pedagogickými pracovníky školy. Nezvolí-li
zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani
na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy sám.
Článek V.
Zápis o volbách do školské rady a jejich výsledku předá ředitel školy zřizovateli
prostřednictvím Odboru školství a kultury MÚ Mělník.
Rada města Mělníka jmenuje jednoho člena školské rady.
Článek Vl.
První řádné uskutečnění voleb do školské rady zajistí ředitel školy, a to nejpozději do 31.
října 2005. Případné doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se budou
organizovat obdobně jako volby řádné.
Článek VII.
Tento volební řád je závazný pro volby členů do školské rady při Základní škole Mělník,
Českolipská 1386, která je zřízena městem Mělník.
Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Mělník, to je 29. srpna 2005.
Volební řád se vydává na dobu neurčitou.

V Mělníku dne 29. srpna 2005

Základní škola Mělník - Mlazice, příspěvková organizace

