
                          

       

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola  

a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,  

Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

PŘEDČASNÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY: 

Ředitel školy Ing. Bc. Petr Jakubec tímto oznamuje zahájení předčasné volby členů školské rady 
školy. Předčasné volby se týkají zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků 
a studentů. 

Volby se budou řídit Volebním řádem vydaným Radou Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 

11. 7. 2012 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 a volby se řídí těmito pravidly:  

• Školská rada VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf 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. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady 

této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován 

zřizovatelem nebo ředitelem školy.  

• Za členství ve školní 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: 

Aleš Kolátor, BA (Hons), Mgr. Pavel Kovář, Mgr. Miroslav Mandík. Náhradník – Mgr.Kateřina 

Kovářová 

Předčasná volba členů školské rady bude probíhat dvoukolově.  
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První kolo voleb do školské rady: 

V prvním kole navrhují své kandidáty na členství ve školní radě  

- zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti, (dále jen „oprávnění voliči“) 

Návrh kandidátů bude umožněn dne 27. 2. 2018.  

Volební lísky pro návrh kandidátů bude možné předat v označené místnosti v jednotlivých 

budovách školy takto: 14:00 – 16:00 ……..budova školy ul. Bratislavská 2166. 

 

Informace o konání voleb budou zveřejněny nejméně 14 dnů před konáním prvního kola voleb 

na veřejně přístupných místech v budovách školy (Bratislavská, Karolíny Světlé, Mariánská, 

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

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

 

S účastí ve druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas. 

Kandidát bude zveřejněn na webových stránkách školy (Úřední deska/Úřední deska SŠ/ Volby 

do školské rady). Zároveň bude zveřejněn formulář  - Souhlas s kandidaturou do druhého kola 

předčasných voleb. Kandidát je povinen vyplnit a doručit formulář na sekretariát školy na 

adrese Bratislavská 2166 k rukám paní Prchalové nebo zaslat na e-mail: 

ales.kolator@skolavdf.cz nebo info@skolavdf.cz . Termín pro písemné vyjádření souhlasu s 

kandidaturou je 2.3.2018 12:30. 

Druhé kolo voleb do školské rady: 

Druhé kolo voleb do školské rady se uskuteční dne 19.3.2018. 

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

13:00 – 17:00 ………………………………. budova školy ul. Bratislavská. 

 

Každý oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na kterém označí vybrané kandidáty 

zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je takový, který 

počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá nejvýše 1/3 z celkového 

počtu členů školské rady – tzn. tří kandidátů. Volba bude tajná.  

 

Volební listina kandidátů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků, zletilými žáky a 

studenty školy budou zveřejněny nejméně 14 dnů před konáním druhého kola voleb na 

veřejně přístupných místech v budovách školy (Bratislavská, Karolíny Světlé, Mariánská, 

Střelecká) a webových stránkách školy www.skolavdf.cz v sekci Úřední deska. 
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K platnému zvolení člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % oprávněných 

voličů.  

 

 

   

Ing. Bc. Petr Jakubec 

         ředitel školy  

Ve Varnsdorfu 12. 2. 2018   


