Volební řád pro volby do školské rady
při
Církevní střední zdravotnické škole Brno, Šimáčkova 1

I
Volby členů školské rady
zákonnými zástupci nezletilých studentů a zletilými studenty školy

1. Termín konání voleb do školské rady stanoví ředitel školy.
2. Nejpozději 14 dní před termínem konání voleb ředitel školy informuje na
veřejně přístupném místě a pozvánkami s uvedením doby a místa konání voleb
všem osobám, oprávněným volit členy školské rady.
3. Před zahájením voleb zajistí ředitel školy prostřednictvím volební komise
zápis do presenční listiny.
4.
Po zahájení volebního shromáždění seznámí ředitel přítomné voliče se
složením tříčlenné volební komise, která zajistí řádné provedení voleb.
5. Ředitel seznámí přítomné voliče s tím, kolik členů školské rady a za koho
budou voleni. Sdělí jim jména kandidátů navržených ředitelem školy
a vyzve
přítomné voliče, aby po dobu 15 minut podávali písemně anonymní návrhy kandidátů
na členy školské rady. Voleni budou jen ti kandidáti, kteří projeví s volbou výslovný
souhlas.
6.
Hlasování o navržených kandidátech se uskuteční tajně, prostřednictvím
tištěné kandidátky a volební komise zajistí řádné sčítání hlasů.
7. Po skončení volby sestaví volební komise pořadí zvolených kandidátů podle
počtu odevzdaných hlasů. Podle tohoto kriteria budou obsazena místa ve školské
radě, ostatní zvolení kandidáti budou v odpovídajícím pořadí náhradníky členů
školské rady. Při rovnosti hlasů se koná opakovaná volba z užšího kola kandidátů.
8. Volební komise pořídí o průběhu voleb do školské rady zápis ve dvojím
vyhotovení, jeden pro školu a druhý pro školskou radu.

II
Volby členů školské rady pedagogickými pracovníky školy.

1. Termín konání voleb do školské rady stanoví ředitel školy.
2. Nejpozději 14 dní před termínem konání voleb zveřejní ředitel školy na
veřejně přístupném místě dobu a místo konání voleb
všem pedagogickým
pracovníkům školy.
3. Před zahájením voleb ředitel školy zajistí kontrolu zápisem do presenční
listiny přítomnost pedagogických pracovníků.
4.
Po zahájení volebního shromáždění seznámí ředitel přítomné voliče se
složením tříčlenné volební komise, která zajistí řádné provedení voleb.
5. Ředitel školy seznámí přítomné pedagogické pracovníky s tím, kolik členů
školské rady bude za pedagogické pracovníky voleno. Navrhne dva kandidáty z řad
pedagogických pracovníků a vyzve přítomné voliče, aby po dobu 15 minut podávali
návrhy kandidátů na členy školské rady. Voleni budou jen ti kandidáti, kteří projeví
s volbou výslovný souhlas.
6. Hlasování o navržených kandidátech se uskuteční tajně, prostřednictvím
tištěné kandidátky. Hlasovat se bude aklamací a ředitel školy zajistí řádné sčítání
hlasů.
7. Po skončení hlasování sestaví ředitel školy pořadí zvolených kandidátů podle
počtu odevzdaných hlasů. Podle tohoto kriteria budou obsazena místa ve školské
radě, ostatní zvolení kandidáti budou v odpovídajícím pořadí náhradníky členů
školské rady. Při rovnosti hlasů se koná opakovaná volba z užšího kola kandidátů.
8. Volební komise pořídí o průběhu voleb do školské rady zápis ve dvojím
vyhotovení, jeden pro školu a druhý pro školskou radu.

V Brně dne 1. září 2005

Mgr. Hana Svobodová
ředitelka školy

