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VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ŠKOLY
Tento volební řád upřesňuje podmínky a průběh voleb zástupců pedagogických pracovníků, žáků a
studentů do Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy
Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, Hybešova 53.
Zástupce pedagogických pracovníků volí všichni vyučující, zástupce žáků a studentů volí všichni
zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků a studenti školy.
Za organizaci a řádný průběh voleb zodpovídá ředitel školy, který zajistí především:
 vyhlášení voleb, jehož součástí je sdělení termínu a místa konání voleb a základní informace o
účelu a činnosti školské rady a o plánování průběhu voleb
 přípravu hlasovacích lístků - kandidáti pro každou skupinu zástupců budou uvedeni na společném
hlasovacím lístku, před každým jménem bude umístěn volný čtvereček pro označení voleného
kandidáta.
 zajistí neprodlené sečtení hlasů a zveřejnění výsledků voleb na úřední desce školy a na
internetových stránkách školy.
Na průběh voleb dohlíží tříčlenná volební komise v čele s ředitelem školy.
Volební komise především:
 registruje každého voliče, potvrdí jeho účast zaškrtnutím v seznamu voličů a vydá voliči
hlasovací lístek se jmény kandidátů
Volby probíhají tak, že volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty
kandidáty, pro které hlasuje, a to maximálně 3 kandidáty (počet odpovídající počtu volných
mandátů) za pedagogické pracovníky, jednoho za studenty VOŠ a dva za zákonné zástupce
nezletilých žáků a zletilých žáků a vhodí takto označený hlasovací lístek do volební
schránky,
 po ukončení voleb otevře volební komise urnu, sečte hlasovací lístky a srovná počet hlasovacích
lístků v urně s počtem voličů a vydaných hlasovacích lístků (počet hlasovacích lístků v urně
nesmí být větší než počet vydaných lístků, tzn. počet voličů, kteří se zúčastnili voleb). Potom
volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává
kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, nebo není-li
označen žádný kandidát, je volební lístek neplatný.
 za členy školské rady jsou v počtu, který odpovídá volným mandátům, zvoleni ti kandidáti, kteří
získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů se vítěz určí losováním
 o průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise zápis.
V případě nezvolení všech zástupců zajistí ředitel školy náhradní termín konání voleb.
V případě řádného zvolení všech zástupců do školské rady školy svolá ředitel školy na nejbližší
možný termín první schůzi rady, na které rada zvolí svého předsedu.

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy

