Zřizovatel Soukromé základní školy Dobré nálady, školská právnická osoba v souladu s ustanovením
§167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento

Volební řád
ŠKOLSKÉ RADY
1) Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
2) V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl zřizovatel školy o tom, že školská rada školy
má 3 členy.
3) Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.
4) Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem
školy.
5) Pedagogický pracovník dané školy může být členem školské rady pouze na základě svého zvolení
pedagogickými pracovníky dané školy.
6) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
7) Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky školy
probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých
žáků a pedagogičtí pracovníci kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí
kandidátů, probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady
projevit písemný souhlas.
8) Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený volební
výbor.
9) Všechny informace jsou zveřejňovány na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 7 dní před konáním
prvního kola voleb.
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10) Z navržených kandidátů je sestavena volební listina kandidátů pro volbu za zákonné zástupce
nezletilých žáků a volební listina kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto
volební listiny jsou vyvěšeny nejméně 7 dní před konáním druhého kola voleb na veřejně
přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.
11) Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého volebního práva.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Neprokáže-li volič svou totožnost
a oprávněnost hlasovat, nebude mu hlasování umožněno. Ke zvolení kandidátů je nutné,
aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
12) Hlasuje vždy jeden ze zákonných zástupců.
13) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
14) Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené
školské radě.
15) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první
zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
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