Oznámení o konání voleb do školské rady
při Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem oznamuje, že:
1.

dne 10.11.2017 od 12:00 do 17:00 hodin se v budově školy Holešovská 394, kancelář ZŘŠ, uskuteční volby
nových členů školské rady z řad pedagogických pracovníků, žáků a zákonných zástupců v souvislosti s ukončením
funkčního období školské rady dne 31. 12. 2017.
Volby do školské rady proběhnou v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem
školské rady, který byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012.
I.
Základní informace o volbách do školské rady

1.

2.

3.
4.
5.

Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a ustanovením §59
odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, v platném znění, stanovila počet členů školské rady při Střední
školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem v celkovém počtu šesti členů.
Volební řád upravuje volbu

jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých
žáků,

jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou pedagogickými pracovníky školy,

jedna třetina ze stanoveného počtu členů školské rady se nevolí; na základě návrhu ředitele školy ji jmenuje
zřizovatel školy.
Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila
souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a příslušným volebním řádem.
Funkční období členů školské rady je tříleté, členství ve školské radě je čestné.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
II.
Příprava a průběh voleb
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrhy na kandidáty za pedagogické pracovníky, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy do
školské rady se mohou podávat zástupci ředitelky školy Ing. Zdeňku Sedláčkovi do 8.11.2017 do 12.00 hodin.
S návrhem je nutné předložit také písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.
Dne 8.11.2017 předá zástupce ředitelky školy návrhy volební komisi, která sestaví kandidátku do školské rady pro
nové volby za pedagogické pracovníky a kandidátku do školské rady pro nové volby za plnoleté žáky školy a
zákonné zástupce neplnoletých žáků. Kandidátky budou zveřejněny vyvěšením v budově školy, Holešovská 394.
Volební komise připraví volební lístky, volební seznamy a urnu pro tajné volby do školské rady.
Dne 10.11.2017 proběhnou tajné volby pedagogických pracovníků, zletilých žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků školy organizované volební komisí.
Dne 10.11.2017 provede volební komise sečtení hlasů a sepíše zápis o volbách.
Dne 13.11.2017 vyhlásí oficiální výsledky voleb do školské rady ředitelka školy vyvěšením v budově školy,
Holešovská 394.
Dne 13.11.2017 ředitelka školy předá informace o volbách a jejich výsledku Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Zlínského kraje.
Od 1.1.2018 zahájí nově zvolení členové činnost ve školské radě.
Upozornění pro všechny voliče: Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební
komise, jsou-li k tomu vyzváni.

V Bystřici pod Hostýnem dne 31. 10 . 2017
__________________________
Ing. Bc. Olga Pastyříková

