Vážený pan
Mgr. Jiří Schwarz
V Praze dne 9.4.2019
Vážený pane řediteli,
před měsícem jsem požádal pana starostu o pozastavení volby školské rady a o zkvalitnění volebního
řádu, ke kterému mám následující výhrady:
Ve volbě zákonných zástupců (rodičů) nezletilých žáků:
- neomezovat počet kandidátů za jednu třídu a nebo upravit způsob výběru při větším počtu
kandidátů z jedné třídy,
- stanovit volby jako tajné a anonymní (volební lístky nepodepisovat),
- pro organizaci a kontrolu voleb ustavit volební komisi odlišnou od přípravného výboru,
- sčítání hlasů za volby rodičů musí být přítomen zástupce rodičů,
- při neúspěšné volbě se podle §167 odst. 5 školského zákona musí volba opakovat (zástupce
nelze hned jmenovat),
- stanovit platnost volby vzhledem k účasti - doporučuji min 20 %, aby nemohl volbu
rozhodnout malý počet hlasů (v krajním případě 1 platný hlas),
- rodičům s více než jedním dítětem ve škole umožnit hlasovat v násobku počtu dětí ve škole
(nikoliv pouze jednou),
- upravit organizační pokyny: - kdo smí kandidovat a kdo smí navrhovat kandidáty, kam a
v jakém rozsahu údaje o kandidátovi poslat - jméno a stručný profil pro uveřejnění na webu
školy, jak budou volební lístky distribuovány, označeny a anonymizovány (práce přípravného
výboru), jak budou vyhodnoceny (práce volební komise).
Ve volbě pedagogických pracovníků:
- upravit kdo a jak je oprávněn kandidáty z pedagogů navrhovat, jak a komu mají nominaci
podávat,
- jak je volba do školské rady z pedagogů oznámena a jak volební setkání probíhá,
- volbu stanovit jako tajnou a anonymní,
- kdo se stává zvoleným členem školské rady a jak se postupuje při rovnosti hlasů.
Postavení zástupce dětského domova:
- volební řád by měl umožnit v školské radě oficiální členství zástupci dětského domova;
navrhuji, aby byl jmenován za zřizovatele (buďto jedním ze dvou zástupců zřizovatele, nebo
aby byl počet členů školské rady rozšířen na 9 a zástupce dětského domova by pak byl třetím
zástupcem městské části).
V současné praxi školy ve volbě zástupců rodičů považuji za nevhodné:
- dávat hlasovací lístky všem dětem, jestliže pak nazpět škola od všech dětí hlasovací lístky
nepřijme (od rodičů, kteří mají ve škole více než jedno dítě),
- vyžadovat zaškrtnutí dvou kandidátů (doporučuji akceptovat za platný hlas i lístek se
zaškrtnutím pouze jednoho kandidáta).
Vzhledem k tomu, že městská část volební řád neopravila, obracím se na Vás se žádostí o uveřejnění
tohoto vyjádření na webu základní školy včetně odkazu v rubrice „aktuálně“.
Zároveň Vás žádám ve smyslu §131 Zákona č.131/2000 o sdělení, jakým způsobem pro školskou radu
proběhla nebo probíhá nominace a výběr zástupců pedagogických pracovníků.

S pozdravem
Pavel Vermach

