Volební řád
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
I.

Úvodní ustanovení

Volební řád Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány
(dále jen Spolek) je součástí stanov Spolku.
II.

Volení zástupci

Volební řád se týká následujících volených zástupců:
1. Do Rady Spolku
Volí každá třída svého zástupce, kterému dává mandát zastupovat členy Spolku té dané
třídy.
2. Předsedu Spolku
Předsedu/předsedkyni volí Rada Spolku.
3. Pokladníka Spolku
Pokladníka spolku volí Rada Spolku.

III.

Perioda voleb

1. Pokud členové Spolku delegáta neodvolají, nebo pokud jeho funkce nezanikne
jiným způsobem, platí, že setrvává ve své funkci po celou dobu svého členství ve Spolku.
Členové Rady mohou být voleni opakovaně.
2. Pokud členové Rady předsedu/předsedkyni Spolku neodvolají, nebo jeho funkce
nezanikne jiným způsobem, platí, že setrvává ve své funkci po celou dobu svého členství ve
Spolku. Předseda/předsedkyně může být volen/a opakovaně.
3. Pokud členové Rady pokladníka Spolku neodvolají, nebo pokud jeho funkce
nezanikne jiným způsobem, platí, že setrvává ve své funkci po celou dobu svého členství ve
Spolku. Pokladník Spolku může být volen opakovaně.
IV.

Zánik mandátu zvoleného zástupce

Mandát zvoleného zástupce může zaniknout z následujících důvodů
1. Odstoupením člena Rady Spolku z funkce
2. Odvoláním člena Rady Spolku
3. Na vlastní žádost člena Rady Spolku

V.

Vyhlášení voleb

Volby se vyhlašují:
1. Automaticky
a. První třídy - volí své zástupce do Rady Spolku.

První třídy volí své zástupce do Rady Spolku již v době informativní schůzky s vedením
školy, která se koná vždy v červnu školního roku předcházejícího nástupu žáků do první třídy
(výjimka z čl. 7 odst. 3. stanov Spolku). Takto zvolení zástupci budoucích prvních tříd budou
potvrzeni na první řádné třídní schůzce konající se na začátku školního roku.
2. Mimořádně
a. Při ukončení členství voleného zástupce Rady Spolku
b. Po odvolání voleného zástupce Rady Spolku
c. Po vzdání se mandátu zvoleného zástupce Rady Spolku
O tom, že proběhne volba, případně odvolání delegáta, musí být všichni členové Spolku
dané třídy prokazatelným způsobem informování. Všichni členové Rady Spolku v případě
volení (odvolání) předsedy/předsedkyně nebo pokladníka Spolku, musí být prokazatelným
způsobem informování. Prvními členy Rady Spolku jsou všichni zakladatelé Spolku. Prvního
předsedu Spolku a pokladníka volí ustavující schůze Spolku.

Za prokazatelný způsob oznámení voleb se považuje, podání informace prostřednictvím
elektronické pošty nebo zveřejněním na internetových stránkách školy.

VI. Organizace a průběh voleb
Členové Rady se volí hlasováním a to většinovým počtem hlasů zúčastněných členů té dané
třídy. Delegát je odvolán, pokud o jeho odvolání rozhodne většina členů Spolku, kteří jsou
rodiči žáků třídy, jež delegát zastupuje. V případě odvolání delegáta z funkce, proběhne na
nejbližší třídní schůzce dané třídy volba nového delegáta.Pokladník se volí/odvolává
většinovým počtem hlasů zúčastněných členů Rady. Pro zvolení předsedy Spolku je potřeba
většinový počet hlasů zúčastněných členů Rady. K odvolání předsedy/předsedkyně je
potřeba 2/3 hlasů všech členů Rady Spolku.

Kdo volby organizuje:
1. Jednotlivé třídy:
a. Volba zástupce do Rady Spolku.
2. Rada Spolku:
a. Volba předsedy Spolku.
b. Volba pokladníka Spolku.

Na změnách “Volebního řádu Spolku” se musí shodnout Rada Spolku a to hlasováním.

V Lánech dne 10.11.2016

