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OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

1. Vyhlášení voleb do školské rady 
 V souladu s § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a volebním řádem 
školské rady schváleným Radou Pardubického kraje 23. 6. 2005 pod č. j. 14454/2005/OŠMS 
vyhlašuji volby do školské rady Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256. 

o Datum:  29. listopadu 2017 
o Místo:   sborovna Střední zdravotnické školy, Svitavy, Purkyňova 256 
o Čas:  12.45 – 13.30   pedagogové 
   14.00 – 15.00   oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých 
      žáků a zletilí žáci) 
 
2. Funkce a složení školské rady (výtah ze školského zákona a volebního řádu) 

 Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 
se na správě školy. 
 Školská rada má 3 členy. Jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel, jednoho 
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a jednoho volí pedagogičtí 
pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů 
školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady 
svolává její předseda. 
Členský mandát ve školské radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období 
b) odstoupením z funkce 
c) úmrtím 
d) v případě pedagoga, pokud přestal být zaměstnancem školy 
e) v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy 
f) v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem 

  školy 
Školská rada  

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování,  

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a 

navrhuje jejich změny,  
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách,  
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,  
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 
 

3. Složení volební komise 
o Mgr. Marie Štarhová – předseda 
o Ing. Eva Hanzlová – člen 
o Milena Janoušková – člen 



 
4. Návrhy kandidátů  
o Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen 

„oprávnění voliči“) a pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „pedagogové“). 
o Návrhy kandidátů se podávají 2 týdny od vyhlášení voleb, tj. do 13. listopadu 2017. 

Do tohoto termínu musí být doručeny i návrhy zaslané poštou. Pozdější nominace 
nemohou být akceptovány. 

o Návrhy kandidátů je třeba podávat písemně s uvedením jména, příjmení, titulu, 
kontaktní adresy a skupiny, do které je daný kandidát navrhován. 

o Skupina OPRÁVNĚNÍ VOLIČI: návrhy kandidátů podávají pouze zákonní zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci. 

o Skupina PEDAGOGOVÉ: návrhy kandidátů podávají pouze pedagogičtí pracovníci 
školy. 

o Návrh kandidáta musí obsahovat kontaktní údaje navrhovatele (oprávněného voliče, 
pedagoga) – jméno, příjmení, adresu a vlastnoruční podpis. 

o Návrhy kandidátů se podávají osobně v kanceláři školy u paní Ivany Sekvardové 
v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod. nebo písemně na adresu školy.  

 
5. Seznamy kandidátů 

 Předseda komise vyzve kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů 
kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát, který tak neučiní, nebude do 
seznamu kandidátů zapsán. Seznamy pro obě skupiny kandidátů zveřejní komise nejpozději 
7 dní před konáním voleb, tj. 22. listopadu 2017. 
 

6. Průběh voleb 
o Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost 

občanským průkazem. Po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek. 
o Na hlasovací lístek napíší oprávnění voliči a pedagogové jméno a příjmení kandidáta 

vybraného z příslušného seznamu. 
o Členy školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasováním, tj. 

vhozením hlasovacího lístku s razítkem školy do příslušné volební urny. 
o Hlasovací lístek, který je prázdný, nebo na kterém je uvedeno více než jedno jméno, 

je neplatný. 
o Na základě výsledků voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy 

školské rady. 
 

7. Zveřejnění výsledků voleb 
 Předseda volební komise zveřejní výsledky voleb nejpozději 6. prosince 2017.  
 

8. Způsob zveřejňování informací o volbách do školské rady 
o Oznámení o volbách do školské rady – nástěnka ve vestibulu školy, sborovna školy, 

webové stránky školy, zápis do studijního průkazu žáků. 
o Seznamy kandidátů a výsledky voleb – nástěnka ve vestibulu školy, sborovna školy. 
o Ostatní dokumenty – plné znění volebního řádu a příslušných pasáží školského 

zákona – nástěnka ve vestibulu školy a webové stránky školy. 
 
 
 

Ve Svitavách dne 30. října 2017 
 
 
 

PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy 
 


