
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLEBNÍ ŘÁD KOORDINAČNÍHO TÝMU 

 
Článek 1 

Všeobecná ustanovení 
 
(1) Tento volební řád stanovuje způsob volby členů Koordinačního týmu 
Přidružených škol UNESCO v ČR (Koordinační tým). 
(2) Členem Koordinačního týmu může být zástupce kterékoli členské školy, jejíž 
členství v síti trvá alespoň dva roky.  
(3) Právo navrhovat kandidáty a volit má každá členská škola. Z každé členské školy 
může kandidovat pouze jeden zástupce. Každá členská škola má jeden hlas.  
(4) Funkční období členů Koordinačního týmu zvolených v řádných volbách je tříleté 
a končí zvolením nového Koordinačního týmu. Funkci člena Koordinačního týmu lze 
zastávat opakovaně. 
(5) Členství v Koordinačním týmu je čestné. 
(6) Členství zaniká uplynutím funkčního období, písemnou rezignací, ukončením 
členství školy v síti ASPnet v ČR nebo ukončením pracovního poměru člena 
Koordinačního týmu v členské škole. 
V případě opakované neomluvené neúčasti člena na setkání Koordinačního týmu 
může Koordinační tým navrhnout Valnému shromáždění Přidružených škol UNESCO 
v ČR (Valné shromáždění) jeho odvolání. Valné shromáždění následně zvolí jeho 
nástupce. 
 

Článek 2 
Vypsání voleb 

 
 (1) Volby vyhlašuje v souladu s Chartou Přidružených škol UNESCO Sekretariát 
České komise pro UNESCO, který též zodpovídá za demokratičnost a věrohodnost 
voleb. 
(2) K zajištění přípravy a provedení voleb jmenuje Sekretariát České komise pro 
UNESCO volební komisi. Volební komise musí mít minimálně tři členy, jedním 
z členů volební komise je zástupce Sekretariátu České komise pro UNESCO. Členem 
volební komise nemůže být kandidát navržený na člena Koordinačního týmu. 
(3) Vyhlášeni voleb je písemné a doručuje se všem členským školám. Jeho součástí je: 
(a) Základní informace o volbách do Koordinačního týmu 
(b) Informace o podávání a náležitostech návrhů na kandidáty 
(c) Datum a místo konání voleb 
(4) Volby do Koordinačního týmu se konají jednou za tři roky během zasedání 
Valného shromáždění. 
 



Článek 3 
Příprava voleb 

 
 (1) Volby připravuje a organizuje Sekretariát České komise pro UNESCO ve 
spolupráci se školou, která pořádá Valné shromáždění a s dosavadním Koordinačním 
týmem.  
(2) Odstupující Koordinační tým připravuje základní návrh kandidátky v abecedním 
pořadí a seznámí s ní všechny členské školy s výzvou na doplnění kandidátky 
v souladu s článkem I.  
(3) Konečnou kandidátku tvoří seznam všech kandidátů dodaných v předepsaném 
termínu a zapsaných v abecedním pořadí.  
 

Článek 4 
Průběh volby 

 
(1) Volební komise předá orazítkované hlasovací lístky k vlastnímu provedení volby 
všem oprávněným voličům při registraci účastníků zasedání Valného shromáždění. 
Obdržení hlasovacího lístku potvrdí oprávněný zástupce školy svým podpisem. 
(2) Hlasování je tajné. Hlasující na obdrženém hlasovacím lístku vyznačí křížkem 
maximálně deset kandidátů. Hlasovací lístky bez označení alespoň jednoho kandidáta 
budou považovány za neplatné. 
(3) Členy Koordinačního týmu se stává prvních deset kandidátů podle počtu 
získaných hlasů ve volbách. Pokud tuto podmínku splní více než 10 kandidátů, bude 
provedeno druhé kolo voleb, které bude omezeno pouze pro dotčené kandidáty, kteří 
získali nejmenší shodný počet hlasů. 
(4) Volební komise organizuje hlasování, provede sečtení hlasů, zaznamenává a 
vyhlašuje výsledky hlasování a vyhotovuje zápis o volbách. Součástí tohoto zápisu je 
seznam zvolených členů Koordinačního týmu (jméno, příjmení, název a adresa školy, 
kontaktní e-mail). Zápis podepisují všichni členové volební komise. Sekretariát České 
komise pro UNESCO zajistí řádnou archivaci zápisu o volbách a jeho rozeslání všem 
zástupcům škol Přidružených škol UNESCO v ČR. 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Termín pro první volby členů Koordinačního týmu je stanoven na 22. září 2014. 
Další termíny řádných voleb vyplývají z funkčního období členů Koordinačního týmu 
a termínu konání příslušného Valného shromáždění. 
(2) Doplňovací volby na uvolněná místa členů Koordinačního týmu se v souladu 
s tímto volebním řádem organizují na nejbližším zasedání Valného shromáždění. 
Funkční období člena Koordinačního týmu zvoleného v doplňovacích volbách končí 
shodně s funkčním obdobím členů Koordinačního týmu zvolených v řádných volbách.  
(3) Tento volební řád nabývá účinnosti schválením Valným shromážděním. Volební 
řád bude zveřejněn na webových stránkách ASPnet v ČR. 


