VOLEBNÍ ŘÁD DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitel(ka) školy na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřídil(a)
školskou radu 1st International School of Ostrava – mezinárodní gymnázium, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, Ostrava, stanovil(a) počet jejích členů a vydává tento její volební řád.
Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Tento volební řád upravuje postup při volbách do školské rady 1st International School
of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,
(dále jen „školská rada“).
2. Školská rada má 6 členů.
3. Školská rada je orgán školy.
4. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“), přičemž na jednoho žáka připadá
vždy jeden hlas a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „pedagogové“).
5. Členem školské rady nemůže být ředitel(ka) školy.
6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogy. Pedagogický pracovník školy nemůže
být zvolen za člena školské rady školy zákonnými zástupci nezletilých žáků
a zletilými žáky ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem/ředitelkou školy.
7. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
Článek 2
Vypsání a příprava voleb
1. Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel(ka) školy,
který/á může pro tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný
výbor, včetně jmenování jeho předsedy. Ředitel(ka) školy nebo přípravný výbor je
volební orgán (dále jen „volební orgán“).
2. Volební orgán zajišťuje zejména:
a) zveřejnění tohoto volebního řádu na veřejnosti přístupném místě v budově,
b) přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady,
c) příprava elektronického hlasování v online verzi systému Edookit

d) vypracování seznamu voličů zvlášť z řad oprávněných osob a zvlášť z řad
pedagogů pro účel přehledu o právu volit a o účasti oprávněných osob
a pedagogů na hlasování,
e) dozor nad průběhem hlasování,
f) zaznamenání výsledků hlasování,
g) sčítání hlasů a vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku voleb,
h) vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě
v budově školy a na internetových stránkách školy.
3. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro oprávněné osoby.
4. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro pedagogy.
5. Volební orgán zajistí zveřejnění informací o místu a době konání voleb na veřejně
přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy. Toto zveřejnění
je považováno za výzvu.
6. Ředitel(ka) školy zajistí, aby se volby do školské rady konaly nejdříve první den
a nejpozději 14. den po skončení funkčního období členů školské rady.
7. Volební orgán stanoví a zveřejní způsob a konečnou lhůtu pro podávání návrhů
kandidátů na člena školské rady. Návrhy mohou podávat oprávněné osoby
a pedagogové. Oprávněné osoby mohou navrhovat pouze kandidáty z řad oprávněných
osob a pedagogové mohou navrhovat pouze kandidáty z řad pedagogů. Do školské
rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili
písemný souhlas. Oprávněná osoba nebo pedagog může jako kandidáta navrhnout sám
sebe.
8. Na základě podaných návrhů podle čl. 2 odst. 7 tohoto volebního řádu vyhotoví
volební orgán hlasovací lístek kandidátů na členy školské rady z řad oprávněných
osob a hlasovací lístek kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů nebo za
stejných podmínek připraví elektronické hlasování.
Článek 3
Volba členů školské rady
1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové elektronickým hlasováním.
Oprávnění voliči využijí přístupové kódy do systému Edookit.

2. Před zahájením hlasování volební orgán zkontroluje, zda je systém Edookit připraven
pro elektronické hlasování.
3. Na hlasovacím lístku nebo v elektronickém zařízení může být označen oprávněnou
osobou nebo pedagogem maximálně takový počet kandidátů, který je určen pro volbu
za danou třetinu do školské rady. Volba se provádí elektronickým označením
pořadového čísla před jménem kandidáta. Nepřetržitý dohled nad hlasováním zajišťuje
volební orgán. V případě online hlasování zaškrtne oprávněná osoba maximálně
takový počet kandidátů, který je určen pro volbu za danou třetinu.
4. Po skončení vyhrazené doby pro hlasování sečte volební orgán odevzdané hlasovací
lístky.
5. Elektronický hlas je neplatný:
a) pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
b) bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
c) pokud na hlasovacím lístku nebo v elektronickém systému není označen žádný
kandidát,
O platnosti elektronického hlasu rozhoduje volební orgán.
6. Za zvoleného člena školské rady je považován ten kandidát, který získal nejvíce hlasů.
Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem, které provádí ředitel)(ka) školy.
Článek 4
Protokol o průběhu a výsledku voleb
1. O průběhu a výsledku voleb zpracovává volební orgán protokol. V protokolu se uvádí:
a) označení voleb s uvedením dne jejich konání,
b) seznam členů volebního orgánu,
c) počet elektronických hlasů; dále se uvede, kolik za elektronických hlasů bylo
platných a kolik neplatných,
d) počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do školské rady,
e) údaje o zvolených kandidátech do školské rady v rozsahu uvedeném
na hlasovacím lístku,
f) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
2. Protokol podepisují všichni členové volebního orgánu. Originál protokolu předá
ředitel(ka) školy zřizovateli.
Článek 5
Výsledky voleb
1. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů zvolených
za členy školské rady.

2. Výsledek voleb vyhlásí volební orgán do dvou pracovních dnů po zjištění počtu hlasů
pro obě třetiny členů školské rady, a to vyvěšením na veřejně přístupném místě
v budově školy a současným ho zveřejněním na internetových stránkách školy. Dnem
vyhlášení je první den vyvěšení a zveřejnění výsledků voleb dle tohoto odstavce.
3. Uprázdní-li se mandát člena školské rady, zabezpečí ředitel(ka) školy doplňovací
volby přiměřeně podle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby vyhlásí ředitel(ka)
školy tak, aby se konaly nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění mandátu.
4. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy volebního orgánu dle čl. 2 odst. 5, jmenuje zbývající členy školské
rady ředitel(ka) školy.
Článek 6
Funkční období členů školské rady a zánik členství ve školské radě
1. Funkční období členů školské rady je tři roky a začíná dnem vyhlášení výsledků voleb
dle článku 5 odst. 2 tohoto volebního řádu.
2. Členství ve školské radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období člena školské rady,
b) vzdáním se mandátu člena školské rady,
c) úmrtím člena školské rady,
d) při rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení školy,
e) v případě zákonného zástupce, jehož dítě přestane být žákem školy,
f) v případě zletilého žáka, přestane-li být tento žákem školy,
g) pokud pedagog přestane být pedagogickým pracovníkem školy.
Článek 7
Zasedání školské rady
První zasedání školské rady svolá ředitel(ka) školy nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení
výsledků voleb. V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá
ředitel(ka) první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání
školské rady svolává její předseda. Zanikne-li mandát školskou radou zvoleného předsedy
školské rady, svolá školskou radu ředitel(ka) školy po doplňovacích volbách.
Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Za výkon funkce člena volebního orgánu nenáleží odměna.
2. Za výkon funkce člena školské rady nenáleží odměna.
3. Tento volební řád byl vydán ředitelem školy a nabývá účinnosti dne 1.9.2022.

Zpracoval:
Mgr. Ivo Helebrant, ředitel

Za zřizovatele a vydal:
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