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ZÁSADY
pro zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Karviná
Změna: 21/2009
Změna: 7/2012

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tyto zásady upravují zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Karviná.
2. Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při základních školách školskou radu.

Článek 2
Základní ustanovení
1. Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
2. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, zřizovatel zřizuje jednu školskou radu.
3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
4. Zřizovatel stanoví počet členů školské rady.
5. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy, když členem školské rady nemůže být ředitel školy.
6. Zřizovatel vydává volební řád školské rady, který tvoří přílohu č. 1 těchto zásad.
7. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem školské rady řádné uskutečnění voleb do školské rady.
8. Školská rada podle § 185 odst. 10 školského zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona tj.
nejpozději k 1.1.2006 (může však i dříve).
9. Do ustavení školské rady vykonává její funkci rada školy (pokud byla zřízena) podle dosavadních právních
předpisů.

Článek 3
Postup orgánů města
1. Rada města Karviné ve smyslu § 167 odst. 2 školského zákona stanoví počet členů školské rady v základních
školách na 3 členy.
2. Rada města Karviné jmenuje třetinu členů školské rady. Návrh třetiny členů školské rady za zřizovatele předkládá
Radě města Odbor rozvoje MMK.
3. Rada města Karviné vydává zřizovací listinu školské rady a volební řád školské rady. Evidenci zřizovacích listin
školských rad zajišťuje Odbor rozvoje MMK.

Článek 4
Ředitel příspěvkové organizace
1. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem školské rady řádné uskutečnění voleb příslušných členů školské
rady.
2. Ředitel školy jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady města Karviné č. 2814 ze dne 23.8.2005, nabývají účinnosti dnem 1.

září 2005.
Mgr. Antonín Petráš v.r.
primátor

Příloha 1
VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
při základních školách zřizovaných statutárním městem Karviná
Článek 1
1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny členů
Zkolské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel dle Zásad pro zřizování
školských rad při základních školách statutárním městem Karviná.
2. Funkční období členů školské rady je tři roky.
3. 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 ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Článek 2
2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení
voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167
školského zákona oprávnění volit členy školské rady.
1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady kterou volí
pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení
voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167
školského zákona oprávnění volit členy školské rady.

Článek 3
1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského
zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo
kandidáty na členství ve školské radě.
2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole nejpozději 30 dní před
konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným
způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky, formou zápisů eviduje všechny osoby
oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práce, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky
voleb do školské rady.
4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal
nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Článek 4
1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví
pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle ustanovení § 167 školského zákona.
2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zřizovateli a zvolené
Zkolské radě. Ředitel školy svolává první jednání školské rady.
3. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina
voličů oprávněných podle článku 1 odst. 1 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 odstavci 5 článku 4. Organizují se obdobně jako volby řádné. Funkční
období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňkových volbách končí shodně s funkčním obdobím členů
školské rady zvolených v řádných volbách.
4. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské
rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Ke zvolení do funkce předsedy je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období
odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, zrušením školské rady, úmrtím,
odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
- dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
- vznikem neslučitelnosti - členem školské rady nemůže být ředitel školy,
- v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 3 věty první,
- v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy,
- v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

