Volební řád
pro volby do školské rady Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia
při Židovské obci v Praze
Čl. I
Školská rada Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia (dále jen LŠ) je volena na
3 roky a má celkem 10 členů:
1. 3 zástupce za zřizovatele, které jmenuje a odvolává statutární zástupce zřizovatele – Židovské
obce v Praze;
2. 3 zástupce pedagogů – 1 zástupce za mateřskou školu (dále jen MŠ) – pedagog MŠ,
1 zástupce za základní školu (dále jen ZŠ) – pedagog ZŠ a 1 zástupce za gymnázium (dále jen
G) – pedagog G, které volí všichni pedagogové školy s výjimkou ředitele školy;
3. 3 zástupce rodičů – 1 zástupce za MŠ, kterého volí rodiče dětí navštěvující MŠ, 1 zástupce za
ZŠ, kterého volí rodiče dětí navštěvující ZŠ, a 1 zástupce za G, kterého volí rodiče dětí
navštěvující G,
4. zástupce za studenty G, který je zletilý.
Čl. II
Zástupci rodičů jsou voleni pouze za tu školu, kterou navštěvuje jejich dítě, tzn. zástupce rodičů
za MŠ má alespoň jedno dítě v MŠ, zástupce rodičů za ZŠ má alespoň jedno dítě v ZŠ a zástupce
rodičů za G má alespoň jedno dítě v G.
Čl. III
Zástupci pedagogů jsou voleni pouze za tu školu, pro niž podle pracovní smlouvy pracují. Voleni
mohou být ti pedagogové, kteří mají řádnou pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou
nebo kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti. V obou případech musejí být zaměstnáni
nejméně na poloviční úvazek.Všechny tři zástupce volí celý pedagogický sbor.
Čl. IV
Volby zletilého zástupce studentů, kterého volí všichni studenti vyššího G, si organizují studenti
sami. Podmínkou je rovné hlasování všech studentů VŠ.
Čl. V
Volby do školské rady LŠ zajišťuje ředitel LŠ, který jmenuje volební komisi (dále jen komise)
a který umožní administraci voleb a jejich konání v budově školy.
Čl. VI
Komise
1. stanoví termín voleb a datum, do kdy je možné podávat návrhy na kandidáty volených členů
školské rady LŠ;
2. zkontroluje právo kandidátů být zvolen za příslušnou část LŠ do školské rady s výjimkou
zástupce studentů;
3. připraví volební lístky a u voleb zajistí, aby každý oprávněný volič dostal jeden volební lístek,
na němž budou jména kandidátů;
4. po volbě sečte hlasy, zkontroluje, zda volby byly platné, a zveřejní výsledek voleb na úřední
desce LŠ a v aktualitách webových stránek školy.

Čl. VII
Termín voleb a datum, do kdy je možné podávat návrhy na kandidáty volených členů školské rady
LŠ, budou zveřejněny na úřední desce LŠ a v aktualitách webových stránek školy. Oba termíny
musí být oznámeny nejméně v předstihu 10 dní.
Volby zástupců pedagogů do školské rady nemusejí probíhat ve stejném termínu jako volby
zástupců rodičů či volby studentů.
Čl. VIII
Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.
Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva).
Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce
MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady.
Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni
vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají
pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas.
Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen
jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).
Čl. IX
Doplňovací volby probíhají stejně jako volby řádné.
Čl. X
Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb
 zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů;
 zástupců studentů do školské rady účastnilo alespoň 50 % oprávněných voličů;
 zástupců pedagogů do školské rady účastnilo alespoň 50 % oprávněných voličů;
Čl. XI
Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí
tříletého volebního období, odstoupením, u jmenovaných členů odvoláním, u zástupců pedagogů
ukončením pracovní smlouvy, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl
rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G), a u zástupců studentů odchodem studenta z G.
Čl. XII
Tento volební řád je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v posledním znění
a nabývá účinnosti 1. 2. 2015.
Petr Karas
ředitel školy
Schválen Radou školy právnické osoby LŠ dne 14. 1. 2015

