PARDUBICKÝ KRAJ
V Pardubicích dne 21. 9. 2020
Č.j. KrÚ 70268/2020 OŠ

Dodatek č. 1
k volebnímu řádu školské rady
ze dne 23. 6. 2005
Rada Pardubického kraje vydala dne 23. 6. 2005 volební řád školské rady při základních,
středních a vyšších odborných školách zřízených Pardubickým krajem, čj.: KrÚ
14454/2005/OŠMS, dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Rada Pardubického kraje vydává tento Dodatek č. 1, kterým se volební řád mění takto:
1. Do čl. III. Volba členů školské rady, se doplňuje nový bod 5., který zní:
„Ředitel školy je oprávněn v rámci voleb do školské rady rozhodnout o tom, že hlasování
proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím školního
informačního systému). Podrobnosti k tomuto hlasování stanoví ředitel školy a oznámí je
s dostatečným časovým předstihem před hlasováním všem oprávněným voličům. V případě
hlasování dálkovým způsobem se nepoužijí ta ustanovení volebního řádu, která jsou pro tento
způsob hlasování neaplikovatelná. Hlasování dálkovým způsobem musí být v případě potřeby
prokazatelně doloženo. Za prokazatelný způsob doložení se nepovažuje prostý email.
2. V čl. III. Volba členů školské rady, se vypouští bod 7., který zní:
„Kandidáti, kteří ve volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení mandátu
zvoleného člena školské rady. Pořadí náhradníků stanoví komise dle počtu nejvýše získaných
hlasů.“
3. V čl. III. Volba členů školské rady se mění číslování jednotlivých bodů tak, že dosavadní
bod 5. se označuje jako bod 6. a dosavadní bod 6. se označuje jako bod 7.
4. V čl. IV. Protokol o průběhu a výsledku voleb se v odst. 1 vypouští písm. g), které zní:
g) jméno a příjmení náhradníků, včetně jejich pořadí
5. V čl. IV. Protokol o průběhu a výsledku voleb se v bodu 3. vypouští slova „mládeže a
sportu“
6. Čl. V. Funkční období školské rady se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
1.
Funkční období členů školské rady je 3 roky.
2.
Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem
do rukou předsedy školské rady,
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c) vznikem neslučitelnosti dle § 167 odst. 2 školského zákona,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách
podle § 167 odstavce 8 školského zákona,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním
pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo
studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele
školy alespoň většina voličů oprávněných podle § 167 odst. 2 školského zákona volit
tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena
školské rady.
Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím
členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v bodu 2 písm. a), c),
d) a f).
Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích
volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných
volbách.
Předčasné a doplňovací volby se organizují obdobně jako volby řádné.

Ostatní ustanovení volebního řádu zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 1 volebního řádu byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje
R/2911/2020 dne 21. 9. 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D
hejtman Pardubického kraje
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