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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
29.06.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
zdravotnictví
Volební řád školské rady
RM 2005-563/9, RM_2014-264/5, RM_2017-256/5, RM_2020-440/9
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
vydává
01.01
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném
znění, Volební řád školské rady, a to pro potřeby konání voleb do
zmiňovaného orgánu základních škol zřizovaných městem Trutnovem.
22.06.2020

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha
Návrh Volebního řádu školské rady
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 23.06.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Rada města Trutnova zřídila v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen
školský zákon) školské rady při základních školách a stanovila počet jejich členů (viz usnesení
RM_2005-563/9 ze dne 02.05.2005). V souvislosti s členstvím v tomto orgánu školy zároveň vydala Volební
řád školské rady, který se od roku 2005 postupně měnil, a to zejména v souvislosti s novelami školského
zákona.
Stávající znění volebního řádu, které Rada města Trutnova schválila usnesením RM_2014-264/5 ze dne
17.03.2014, je pro aktuální volby do školské rady sice stále využitelné (takto bylo argumentováno
v materiálu schváleném usnesením RM_2020-440/9 ze dne 04.05.2020), nicméně vývoj událostí kolem
šíření COVID-19 nakonec otevřel diskusi také o možnosti alternativního způsobu hlasování v rámci voleb do
tohoto orgánu školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, případně pedagogických pracovníků.
Jako alternativa se nabízí elektronický způsob hlasování, a to prostřednictvím systému, který umožňuje
anonymní a zabezpečenou komunikaci mezi zákonnými zástupci žáků a školou (v každé trutnovské ZŠ
takovýto systém existuje). Využití elektronického způsobu hlasování bylo Odborem SVŠZ MěÚ
konzultováno s ředitelem ZŠ Mládežnická.
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S ohledem na výše uvedené je do stávajícího znění Volebního řádu školské rady doplněn rámcový popis
elektronického způsobu hlasování (viz nové body 4. a 5. Článku III Volba členů školské rady) a současně je
v bodech 3. a 5. tohoto článku jasně specifikováno, kolik hlasů mají „oprávněné osoby“ zastupující jednoho
žáka (jedná se o jeden hlas).
Aby byly volby nových členů školské rady zároveň méně časově náročné, je navrhováno rovněž zkrátit
některé původně stanovené lhůty, tj.:
 přijímání návrhů kandidátů na funkci ve školské radě po dobu nejméně 5 pracovních dnů od zveřejnění výzvy k podání návrhů (aktuálně je 10 kalendářních dnů),
 oznámení termínu, místa a způsobu konání voleb do školské rady nejméně 5 pracovních dnů před jejich vlastním uskutečněním (aktuálně 10 je kalendářních dnů),
 zveřejňování listiny kandidátů navržených „oprávněnými osobami“ a „pedagogy“ ve lhůtě 5 pracovních
dnů před vlastním uskutečněním voleb (aktuálně je 10 kalendářních dnů).

Pozn.:
Při úpravách Volebního řádu školské rady byl v Článku I aktualizován také název ZŠ ve Voletinách, aby byl
v souladu se zřizovací listinou. V bodě 3. Článku IV byl doplněn přívlastek „základním“ pracovněprávním
vztahu, což vyplynulo z novely školského zákona. Všechny změny volebního řádu jsou zvýrazněny „žlutě“.

