
 

 

 

INFORMAČNÍ DOPIS  

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

 

 

Vážení, 

 

ředitel školy Ing. Bc. Petr Kotulič tímto vyhlašuje volby zástupců pedagogických pracovníků, 

zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů do Školské rady VOŠ, SPŠ a 

SOŠ, Varnsdorf, p. o. 

 

Volby se řídí Volebním řádem vydaným Radou Ústeckého kraje usnesením č. 055/50R/2018 

dne 3. 10. 2018 na základě ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

• Školská rada VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf p. o. je složena celkem z 9 jmenovaných 

a volených členů následovně: 

a)  třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, 

b) třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 

a studenti, 

c)  třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy. 

• Funkční období členů školské rady je tři roky, pokud se nejedná o předčasné volby. 

• Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

• Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými 

pracovníky školy.  

• Za členství ve školské radě nenáleží odměna. 

 

Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy 

prostřednictvím volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy. Volební komise 

koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb. 

 

Členy volební komise byli jmenováni tito zaměstnanci školy: 

Mgr. Dalibor Hanzal, Mgr. Kristina Petráčková, Michal Hovanycz, Ing. Mgr. Jan Hodničák, 

Mgr. et. Mgr. Jaroslava Janoušková MBA 

 

Volba členů školské rady bude probíhat dvoukolově.  

V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, studenti a pedagogičtí 

pracovníci školy kandidáty na členství ve školské radě. První kolo určí kandidáty do druhého 

kola. Druhé kolo probíhá tajnou volbou. S účastí ve druhém kole musí kandidát na člena školské 

rady projevit písemný souhlas.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

První kolo:  

Návrh kandidátů bude umožněn v pondělí 31. 10. 2022 

Maximální počet navržených kandidátů jedním voličem jsou tři, jinak je volební lístek neplatný. 

Volební lístek je k dispozici na webových stránkách školy.  

 

Volební lístky pro návrh kandidátů bude možné předat v označené místnosti: 

Bratislavská 2166 – cvičná restaurace (přízemí) 8:50 – 9:45 

Karolíny Světlé 2703 – zasedací místnost 9:55 – 10:30 

Mariánská 1100 – zasedací místnost 10:50 – 11:55 

Kostelní 723 – cvičná restaurace 12:20 – 13:00 

 

 

Druhé kolo:  

Druhé kolo voleb do školské rady se uskuteční v pondělí 21. 11. 2022.  

Pro volbu ve druhém volebním kole obdržíte volební lístek, na kterém budou jména kandidátů 

z prvního kola, kteří písemně projevili svůj souhlas s kandidaturou. Na tomto volebním lístku 

zakroužkujte pořadová čísla maximálně tří kandidátů na člena školské rady (v opačném případě 

je hlas neplatný).  

Volební lístek předejte osobně do volební urny.  

 

Volební lístky kandidátů budou tento den k dispozici v označené místnosti: 

Střelecká 1800 – učebna VOŠ2 11:00 – 15:00 

 

 

Výsledky voleb budou neprodleně zveřejněny na veřejně přístupných místech v budovách školy 

a webových stránkách školy www.skolavdf.cz v sekci Úřední deska.  

 

Věřím, že zvolená školská rada bude pracovat ku prospěchu žáků, rodičů i pracovníků školy. 

 

 

S pozdravem                                    

 

 

                                                                                                             Ing. Bc. Petr Kotulič v. r. 

                                                                                                                  ředitel školy  

 

 

Ve Varnsdorfu dne 13. 10. 2022 

 

 


