
1111 l ll lll\ ll tll lll\ ll l\tell ll lll
HUROPOg12K30

'mJ
ý úřad l Cislo dúP zasUq';

Ukia4z:i znak

'n -lP

Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2

252 63 Roztoky
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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím

Žadatel

Trvalá adresa

Doručovací adresa

Elektronická komunikace

Konta ktní telefon

Žádost

Ve smyslu výše uvedeného zákona žádám o informace

1)

2)

O poskytnutí volebního řádu vydaného zřizovatelem pro ZŠ Roztoky v souladu se Školským
zákon č.561/2004 Sb. kapitola Školská rada $ -L67. V odpovědi prosím uved'te i všechny
zákonné náležitosti schválení včetně dat a lhůt.

O poskytnutí kompletního výsledku, zejména počtu hlasů jednotlivých kandidátů voleb do
Školské rady ZŠ Roztoky uskutečněné ve dnech 14.12 -- 15.12. 2015(školský zákon
č.561/2004 Sb. Kapitola Skolská rada $ 167 odstavec 2 ,,volení zástupci nezletilých žáků

Za vyřízení velice děkuji. Pro snadnější komunikací je možné vše zaslat na výše uvedenou emailovou
ad remu .

V Roztokách dné 15.3.2016
/
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Jaroslav Drda

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:
Podepsáno:

Jaroslav Drda < drda@roztoky.cz>
29. března 2016 10:17

FW: Odpoved' na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb
Volebni rad SR.pdf; vysledky voleb SR 2015.pdf
drda@roztoky.cz

Vážený žadateli,

k Vaší žádosti ze dne 15. 3. 2016 o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb
zasílám požadované informace.

1) Volební řád školské rady Základní školy Roztoky, okres Praha-západ
2) Záznam o výsledcích voleb do školské rady

Vám v příloze e-mailu

S pozdravem

Mgr. Jaroslav DRDA
tajemník

MESTO ROZTOKY
Městský úřad, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Telefon; 220 400 214 1 Mobil: 721 943 221
E-mail: drda(®roztokv.cz l www.roztoky.czW
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Volební řád školské rady
Základní školy Roztoky, okres Praha-západ

Rada města Roztoky vydává svým usnesením č. 405-2 1/1 2 ze dne 9. 1 2. 2012 podle ustanovení $ 1 67
odst. 2 zákona č. 56 1/2004 Sb. (školský zákon), tento Volební řád školské rady Základní školy
Roztoky-

čl. l
Uvodní ustanovení

1 . 1 . Skolská rada ZS Roztoky (dále SR)je devítičlenná.
1 .2. Funkční období SRje tříleté.
1 .3. Clenstvi ve SRje čestné a zaniká uplynutím funkěního období, odstoupením, odvoláním (v
případě zástupců zřizovatelé) a úmrtím.
1 .4. Třetinu členů jmenuje zřizovatel školy na základě usnesení zastupitelstva města, třetinu SR volí
zákonné zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
1 .5. Volba členů SR probíhájednokolovým systémem
1 .6. V případě, že není potřebný počet členů SR zvolen, vyhlásí ředitelka školy do 30 dnů doplňovací

volby pro zástupce zákonných zástupců, event. pedagogů.

č1. 2
Technické zai ištění voleb

2. 1 . Na průběh voleb do šR dohlíží pětičlenná volební komise, jqjímiž členyje ředitelka školy (nebo
jýí zástupkyně), členka současné šR a zástupce zákonných zástupců žáků, pedagoga školy a
zřizovatelé.
2.2. Cleny volební komise jmenuje ředitelka školy.
2.3. Jednání volební komise řídí její předseda,jehož si komise zvolí ze svých členů na svém prvním

jednání
2.4. Ojednání komise se pořizqe zápis podepsaný všemi jýími členy. Zápisje archivován vedením
ZS i zřizovatelem.

2.5. V den voleb navštíví členové volební komise postupnějednotlivé třídy a umožní zákonným
zástupcům hlasování. Hlasováníje možné provést odděleně v Roztokách a v Zalově.
2.6. Korektnost průběhu voleb zástupců pedagogických pracovníků najednání pedagogické rady
garantuje ředitelka školy.
2.7. Výsledek voleb do šR je zveřejněn na vývěsce roztocké i žalovské školy, na webových stránkách
Zš Roztoky, v časopise Odraz a je součástí povinné dokumentace školy.

Volby ztikonnýcl} zástupců nezletilýcll žáků
CI 3

3 . 1 . Přípravu voleb zal išt'uje ředitelka školy, nebo jí pověřená zástupkyně ředitelky.
3.2. Ředitelka školy vyhlásí termín voleb nejméně 30 dní předjdich konáním. Tennín musí být
zveřejněn í způsobem umožňující dálkový přístup k informacím
3 .3. Ředitelka školy vyzve prokazatelným způsobem prostřednictví třídních učitelů zákonné zástupce
žáků, aby ve stanovené lhůtě nahlásili svou závaznou kandidaturu do SR. Tato lhůta nesmí být kratší
než 1 5 dní.
3 .4. Pro uplatnění kandidatury platí zásada, že za jednoho žáka školy může být navrhován jen jeden

jeho zákonný zástupce.
3 .5. Po shromáždění návrhů na kandidáty sestaví volební komise abecední seznam kandidátů, který
tvoří kandidátní listinu.

3.6. Pro volby zákonných zástupců se sestavuje jedna kandidátka - jak pro zákonné zástupce
roztockých tak i žalovských tříd.



3.7. Kandidátní listinaje bezodkladně uveřejněna na vyvěsce školy v Roztokách i Zalově, na
webových stránkách školy, případně dalším vhodným způsobem, např v časopise Odraz, a to po dobu
nejméně 15 dní.
3.8. Po uplynutí uvedených lhůt hlasují zákonní zástupci žáků osobně a tajně v rámci rodičovských
schůzek a dne otevřených dveH. Zajednoho žáka školy může byt odevzdán pouze l hlas
3 .9. Každý zákonný zástupce může zakroužkovat ndvíce 3 jména uvedená na kandidátní listině. Na
kandidátní listinu není možné připisovat další jména, nebo je škrtat, případně zakroužkovat více jak 3
jména. V případě takových úprav kandidátky bude považován hlas za neplatny. [llasovací lístek se
odevzdává v zalepené obálce vložením do volební urny.
3. 1 0. Nejdéle 48 hodin od skončení hlasování otevře protokolámě volební komise obálky a sečte hlasy
pro jednotlivé kandidáty.
3.1 1 . Cleny SR za zákonné zástupce se stávají 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů jsou považováni za
náhradníky pro případ odstoupení zvoleného kandidáta za zákonné zástupce žáků.

Volba zástuoců oedauogických pracovníků
Č1. 4

4 1 . Přípravu voleb zayišt'uje ředitelka školy, nebo jí pověřená zástupkyně ředitelky.
4.2. Ředitelka školy vyhlásí termín voleb neméně 30 dní pibdjýich konáním. Termín musí být
zveřelněn i způsobem umožňující dálkový přístup k informacím. Stqnym způsobem musí být
zvcřejněn i volební řád do SR.
4.3. Ředitelka školy vyzve na schůzi pedagogické rady pedagogické pracovníky školy, aby ve
stanovené lhůtě podávali své návrhy na zástupce ve ŠR. Tato lhůta nemůže být kratší než 15 dní.
4.4. Každý pedagogický pracovník školy může navrhnout maximálně tři kandidáty, včetně sebe
samého. Zkrácený pracovní úvazek v ZS Roztoky není pNkážkou kandidatury. Členem ŠR rady
nemůže být ředitelka školy.
4.S. Po uplynutí lhůty pro podávání návrhů na kandidáty volební komise protokolámě otevře obálky a
sestaví abecední seznam kandidátů, který tvoří kandidátní listinu.
4.6. Kandidátní iistinaje bezodkladně zveřdněna na vývěsce školy v Roztokách i Zalově, na
webových stránkách školy, případně dalším vhodným způsobem, např. v časopise Odraz, a to po dobu
nejméně 15 dní.
4.7. Po uplynutí uvedených lhůt hlasuy í o svých zástupcích všichni pedagogičtí pracovníci školy na
společné schůzi pedagogické rady, a to osobně a tajně.
4.8. Každý pedagogický pracovník školy může na kandidátní listině zakroužkovat nejvíce 3 kandidáty.
Na kandidátní listinu není možné připisovat další jména, nebo je škrtat, případně zakroužkovat více
jak 3 jména. V případě takových úprav kandidátky bude považován hlasovací lístek za neplatný.
4.9. Volba probíhá uložením zalepené obálky s upravenou kandidátní listinou do volební umy.
4. 1 0. Nejdéle 48 hodin od skončení hlasování otevře volební komise protokolámě obálky s
kandidátními listinami a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
se stávají členy SR. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Další kandidáti se podle počtu hlasů stávají
n áhradníky.

č1. 5
Jednání nové školské rady

5. 1 . První zasedání nově zvolené školské rady svolá po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy, a to
nejpozději do 30 dnů od vyhlášení vysledků voleb, resp. od usnesení ZM o jmenováni zástupců
zřizovatele.

5.2. Na svém prvním zasedání zvolí SR svého předsedu a místopi'edsedu. Předseda pak svolává a řídí
všechny ostatní schůze školské rady.

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem lO. 12. 20 12
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Skolská rada, výsledky voleb

Záznam o výsledcích voleb do školské rady, část zákonné zástupci

l

2.

3

4

5

Volby proběhly dle S 167, odst. 2 Sko/svého zákona ve dnech 14. -- 15. 12. 2015 v čase
konání třídních aktivů.

Počet zvolených členů části zákonných zástupců školské rady je 3.

Volební komise byla ustavena statutárním zástupcem ředitele školy a pracovala ve složení:
Mgr. Dáta Blechová, Mgr. Dáta Hegerová, Bc. Míchal Sláma, Mgr. Josef Vondra a Marie
Zapletalová.

Sčítání hlasů proběhlo pod dohledem volební komise a poté bylo následně zkontrolováno.

Volební lístky i sčítací záznamy jsou k disposici na ředitelství školy. Po ustavení nové
Sko/ské rady ZS Roztoky budou skartovány.

Mgr. Josef Vondra
statutární zástupce ředitele školy

#

Pořadí Pořadové
Číslo

Jméno Počet platných
odevzdan ých hlasů

1. 1. Lucie Celikovská 180
2. 2. vladimíra Drdová 158
3. 6. Alexandra Narwa 135
4. 7 Monika Procházková 115
5. 4. Martin Kolínek 113
6. 8. I'omáš Rozkvdal 78
7 3. Luděk Heinz 60
8. 10. Patrik Zima 51
9. 9. Karofína Schónauerová 44
10. 5. Jakub Lukáš 37
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Skotská rada, výsledky voleb

Zvolení zástupci
Cást zákonných zástupců

Mgr. et Mgr. Lucie Celikovská.

Mgr. Alexandra Narwa.

Cást pedagogického sbo

Vladimíra Drdová

Mgr.Mgr. Olga Janoušková. Marie Kubánková

Marie Zapletalová

Cást zřizovatele

Mgr. Stanislav Boloňský.

Petra Kazda vá DiS

&

Jan Jakub


