ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Wurmova 9, 771 01 OLOMOUC

Volební řád Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc, IČ 00445151, jako zřizovatel
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění stanovuje volební řád Školské rady při Arcibiskupském
gymnáziu v Kroměříži
1. Rada má tři členy.
2. Jednoho člena rady jmenuje zřizovatel, jednoho člena rady volí zákonní zástupci žáků,
jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy.
3. Funkční období členů rady je tři roky a začíná vždy prvním dnem po zvolení či
jmenování do školské rady a končí po třech letech.
4. Člen rady jmenovaný zřizovatelem
a) Zřizovatel školy jmenuje členy školské rady nejpozději ke dni vzniku školské
rady pro dané volební období školské rady.
b) Členství v radě zaniká
- uplynutím funkčního období rady
- odstoupením člena rady
- odvoláním zřizovatelem
c) Pokud z jakéhokoli důvodu člen rady jmenovaný zřizovatelem ukončí svoji
činnost v radě, zřizovatel jmenuje do jednoho měsíce nového člena rady.
5. Člen rady – volený zákonnými zástupci žáků
a) Volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků se uskutečňuje
následujícím způsobem: Každá třída zvolí svého kandidáta do rady. Jím se
stává zákonný zástupce žáka, který získal nejvyšší počet hlasů. Tito kandidáti
se zároveň stávají voliteli člena rady. Ředitel/ka zorganizuje setkání
kandidátů/volitelů, na kterém tito kandidáti zvolí člena rady. Volba se musí
uskutečnit nejpozději do konce měsíce pro dané volební období.
b) Za informování zákonných zástupců žáků o provedení volby a za vlastní
realizaci voleb kandidátů/volitelů v jednotlivých třídách zodpovídají třídní
učitelé, kteří rovněž pořídí zápis. Za volbu člena rady z řad zákonných
zástupců/kandidátů a pořízení zápisu o této volbě zodpovídá ředitel/ka školy.
Ředitel školy nahlásí zřizovateli školy výsledky volby do pěti dnů od konání
voleb.
d) Nezvolí-li zákonní zástupci člena rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje tohoto člena rady ředitel/ka školy.
e) Členství v radě zaniká
- uplynutím funkčního období rady
- odstoupením člena rady
- vyslovením nedůvěry zástupci zákonných zástupců žáků
- ukončením školní docházky žáka, jehož zákonný zástupce byl členem
školské rady
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6. Členové rady volení pedagogickými pracovníky školy
a) Volba zástupců pedagogických pracovníků školy pro dané volební období se
uskuteční volbou pedagogických pracovníků školy nejpozději do konce
prvního měsíce funkčního období.
b) Zástupcem pedagogických pracovníků v radě může být i nepedagogický
pracovník školy.
c) O volbě rozhoduje většina hlasů interních pedagogických pracovníků školy.
d) Za informování pedagogických pracovníků školy nejméně s týdenním
předstihem o provedení volby, za vlastní realizaci voleb a provedení zápisu
o volbě zodpovídá ředitel/ka školy. Ředitel/ka školy nahlásí zřizovateli školy
výsledky volby do pěti dnů od konání voleb.
e) Členství v radě zaniká
- uplynutím funkčního období rady
- odstoupením člena rady
- vyslovením nedůvěry zástupci pedagogických pracovníků v radě
nadpoloviční většinou interních pedagogických pracovníků školy
f) Pokud z jakéhokoli důvodu člen rady volený pedagogickými pracovníky
ukončí svoji činnost v radě, pedagogičtí pracovníci do 30 vyučovacích dní
zvolí nového člena rady.
g) Ředitel školy se jako pedagogický pracovník voleb zástupců do rady může
zúčastnit, nemůže však být volen.
7. Týž člen rady nemůže být jmenován současně zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci žáků a pedagogickými pracovníky.
8. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li
být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období. Funkční
období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
9. První zasedání školské rady svolává ředitel/ka školy nejpozději do jednoho měsíce po
provedení volby.
10. Na prvním zasedání školské rady je zvolen předseda rady, zapisovatel a je stanoven
jednací řád rady. Volba předsedy rady je tajná a za její průběh odpovídá ředitel školy.
Po provedení volby se předseda ujímá vedení zasedání rady.
11. Předseda rady po prvním zasedání informuje zřizovatele školy a ředitele/ku školy
o výsledcích volby funkcí v radě.
V Olomouci dne 1. března 2016

………................……………………………..
Mgr. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro školy
Arcibiskupství olomouckého

