Volební řád Střední průmyslové školy strojnické, Betlémská 287/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Volební řád pro volby členů školské rady

Článek I.
Tento volební řád Školské rady při SPŠS Betlémská, Praha 1, vydává v souladu s přílohou č.2 k usnesení
Rady MHMP č.0330 ze dne 22.3.2005 (v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ředitel SPŠS
Betlémská, Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Článek II.
Složení školské rady
(1) Dva členy školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy po projednání ve Výboru pro
výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy z občanů, kteří působí zejména
v oblasti budoucího pracovního, nebo studijního uplatnění žáků školy, nebo jsou členy
Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo zastupitelstva městské části, nebo z dalších osob
z osob způsobilých k právním úkonům.
(2) Dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých
k právním úkonům, dále jen oprávněné osoby.
(3) Dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.
Dle školského zákona:
- nemůže být členem školské rady ředitel školy.
- týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
- pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci
nezletilých žáků, zletilými žáky, ani jmenován zřizovatelem.
Článek III.
Postup při volbách členů školské rady
Řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s tímto volebním řádem zajistí ředitel školy (dále
ŘŠ).
1. Za účelem volby členů školské rady jmenuje ŘŠ tříčlenný přípravný výbor (předseda a dva členové).
Členstvím v přípravném výboru není dotčeno právo být zvolen členem školské rady.
2. Přípravný výbor vyrozumí průkazným způsobem všechny oprávněné osoby o zřízení školské rady,
jejím poslání a činnosti a vyzve oprávněné osoby k podání návrhů kandidátů na členství ve školské
radě, konkrétně:
- zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky,
- pedagogické pracovníky školy.
Přípravný výbor přijímá návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 14 dnů od
výzvy k podání návrhů.
Kandidáti navržení oprávněnými osobami a pedagogy musí se svou nominací před jejím
zveřejněním projevit písemný souhlas.
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3. Přípravný výbor svolá k volbám oprávněné osoby a pedagogy formou oznámení, které zveřejní na
webových stránkách školy, mailem a ve škole na vývěsce 30 dní před konáním voleb.
Ve stejném termínu zveřejňuje rovněž listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami.
Oznámení pro každou skupinu voličů bude kromě seznamu kandidátů obsahovat termín voleb,
přesné místo konání voleb a čas konání voleb.
-

Přípravný výbor ke dni konání voleb:
připraví seznamy voličů pro evidenci všech oprávněných osob pro účely přehledu o účasti na
hlasování.

-

zajistí hlasovací lístky.
Z hlasovacího lístku musí být zřejmé, že se jedná o volby do školské rady SPŠS Betlémská 287/4,
Praha1, skupina voličů (zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci, nebo pedagogové), údaje o
termínu a místu konání voleb, přehled navržených kandidátů v abecedním pořadí včetně dalších
údajů dle rozhodnutí přípravného výboru.

Článek IV.
Volby
1. Volba členů školské rady dle tohoto volebního řádu probíhá jednokolovým systémem.
2. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného
hlasovacího lístku do volební schránky. Na volebním lístku mohou být označen maximálně dva
kandidáti. V případě, že je označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za
neplatný.
3. Volby jsou platné, pokud se voleb zúčastní:
a.) pro volbu členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky jedna pětina
oprávněných osob, jinak se volby opakují,
b.) pro volbu členů za pedagogické pracovníky školy aspoň jedna polovina pedagogů školy,
jinak se volby opakují.
4. Volby organizačně zajišťuje a výsledky sčítá přípravný výbor.
5. Na základě účasti a výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů a vyhlásí
výsledky voleb.
6. Členy školské rady se stávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů v dané skupině kandidátů.
Při rovnosti hlasů stanoví přípravný výbor pořadí losem.
7. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí, dle počtu obdržených
hlasů, stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu
člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
8. Nebudou-li při volbě členů rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu
člena školské rady doplňovací volby, které se organizují stejně jako volby řádné.
9. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované
volby, jmenuje zbývající členy školské rady za danou skupinu ředitel školy.
10. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené
školské radě.
11. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na něm volí předsedu a
místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního
období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech svých členů.
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Článek V.
Členství ve školské radě dle školského zákona
Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním,
úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin nebo zrušením školy.
Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny dané skupiny oprávněných osob.
Osoby jmenované zřizovatelem mohou být odvolány pouze Radou města.
Článek V.
Účinnost
Tento volební nabývá účinnosti dnem 9. 9. 2022, čímž dochází ke zrušení platnosti předchozího
volebního řádu.

