
        
 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady 
 

Příprava a organizace voleb do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 

průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle ustanovení Volebního řádu školské 

rady, schváleného usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012,  vyhlašuji 

volby do Školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola 

polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. 

Funkční období členů je 3 roky, bude započato dnem 1. 1. 2018 a skončí dnem 31. 12. 2021. 

 

Rada Zlínského kraje stanovila počet - 3 členy školské rady 

- jednu třetinu (1 člen) ze stanoveného počtu členů tvoří volený zástupce nezletilých  žáků nebo 

zletilý žák školy 

- jednu třetinu (1 člen) ze stanoveného počtu členů tvoří volený pedagogický pracovník školy 

- jednu třetinu (1 člen) tvoří člen jmenovaný zřizovatelem školy. 

 

Školská rada se dle §168 školského zákona: 

 Vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 

 Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

 Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

 Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení    

hospodaření    

 Projednává inspekční  zprávy České školní inspekce 

 Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy 

 Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy 

 

Volby do školské rady SPŠP – COP Zlínse uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 v přízemí 

školy v době: 

 14.45 – 17.30 hodin – volba zástupce pedagogických pracovníků 

 15.00 – 17.30 hodin – volba zástupce nezletilých  žáků nebo zletilý žák školy 

 

K zajištění přípravy a provedení voleb byla jmenována volební komise: 

1. Ing. Martina Turečková – předseda volební komise 

2. Mgr. Miroslav Gajdošík – člen volební komise 

 

  



        
 

Příprava a realizace voleb v podmínkách školy 

 

1. Ředitelství školy bude vhodným způsobem (www stránky, úřední deska) informovat 

zákonné zástupce nezletilých žáků i zletilé žáky a pedagogické pracovníky o zřízení 

školské rady a možnosti stát se platným kandidátem do voleb školské rady (viz Příloha č. 1 

a Příloha č. 2). 

2. Ředitel školy pro volby školské rady jmenuje 2 člennou volební komisi. 

3. Návrh na kandidáta do školské rady je možné odevzdat nejpozději dne 24. listopadu 2017 

do 10.00 hodin. 

4. Volební komise shromáždí a zaeviduje návrhy na kandidáty do školské rady. Součástí 

návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Volební komise vyhotoví 

volební hlasovací lístky z řádně přihlášených kandidátů. 

5. Jmenný seznam kandidátů bude zveřejněn prostřednictvím pedagogických zástupců  

a dalším vhodným způsobem (www stránky školy, úřední deska) dne 24. listopadu 2017 do 

13.00 hodin. 

6. Termín voleb je stanoven na 28. listopadu 2017 v době od 14:45 – 17:30 hod.  

v přízemí školy, volby se týkají pedagogických pracovníků, zákonných zástupců 

nezletilých žáků a zletilých žáků školy. 

7. Volební komise organizuje hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlásí výsledky 

voleb a vyhotoví zápis o volbách. Součástí zápisu bude seznam zvolených členů školské 

rady (jméno a příjmení, titul, kontaktní adresa, email a telefon, popř. datová schránka). 

Zápis musí být podepsán všemi členy volební komise a ředitelem školy. Ředitel školy 

zajistí řádnou archivaci zápisu o volbách. 

8. Oprávnění voliči budou volit tajnou volbou. Pro tajnou volbu bude připravena jedna 

volební urna v přízemí budovy školy. 

9. Oprávnění voliči z řad zákonných zástupců nezletilých  žáků nebo zletilý žák školy obdrží 

hlasovací lístek na začátku třídních schůzek od třídního učitele. Oprávnění voliči z řad 

pedagogických pracovníků obdrží volební lístek ve volební místnosti v přízemí budovy 

školy. 

10. Na volebním lístku budou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Oprávněný volič vybere 

(zakroužkuje) jednoho kandidáta a vhodí upravený volební lístek do volební urny. Zákonní 

zástupci nezletilých  žáků nebo zletilý žák mohou upravený hlasovací lístek odevzdat 

třídnímu učiteli v průběhu třídních schůzek, ten vybrané volební lístky vhodí do hlasovací 

urny hromadně. 

11. Konečné sčítání hlasů proběhne od 17.30 hodin v ředitelně školy. 

12. Na základě počtu odevzdaných hlasů oprávněných voličů stanoví volební komise pořadí 

kandidátů, a to na základě počtu hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb. Při 

rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

13. Na základě počtu odevzdaných hlasů oprávněných voličů, a základě výsledků hlasování 

stanoví volební komise pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

14. Volební komise vyhotoví zápis o volbách. Součástí zápisu bude seznam nově zvolených 

členů školské rady/jméno a příjmení, titul, kontaktní adresa a telefon). Zápis musí být 

podepsán členy volební komise a ředitelem školy. 



        
 

15. Výsledky voleb budou vyhlášeny a vhodným způsobem (www stránky školy, úřední 

deska školy) zveřejněny 29. 11. 2017 ve 12 hodin. 

16. Ředitel školy podá bez zbytečného odkladu písemnou informaci o průběhu a výsledku 

voleb OŠMS KÚ Zlín, včetně kopie zápisu. Ředitel školy zajistí řádnou archivaci zápisu  

o volbách do školské rady. 

 

 

 

Termíny pro realizaci voleb: 

8. 11. 2017  zveřejnění oznámení o konání voleb do školské rady 

9. - 16. 11. 2017   informace zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům o 

volbách do školské rady 

9. 11. 2017  jmenování volební komise 

24. 11. 2017: 

- do 10.00 hodin  uzávěrka evidence všech kandidátů do voleb ŠR při SPŠP – COP Zlín 

- do 12.00 hodin volební komise zpracuje seznamy kandidátů do školské rady 

- do 13.00 hodin zveřejnění jmenného kandidátů do školské rady vhodným způsobem (www 

stránky, úřední deska)  

27. 11. 2017    vyhotovení volebních hlasovacích lístků s kandidáty do ŠR 

27. 11. 2017  příprava uren k tajnému hlasování, příprava volební místnosti 

28. 11. 2017: 

- 14.45 – 17.30 hod. volby do školské rady – pedagogičtí pracovníci 

- 15.00 – 17.30 hod. volby do školské rady – zákonní zástupci a zletilí žáci 

- 17.30 hodin  sčítání hlasů – ředitelna školy 

29. 11. 2017: 

- do 12.00 hodin  vyhlášení výsledků voleb do ŠR, zápis o volbách 

29. 11. 2017  ředitel školy zašle písemnou informaci o průběhu a výsledku voleb  

                         na OŠMS ZK 

1. 1. 2018  Školská rada zahájí své 3leté funkční období.   

 

 

       

  

          Ing. Jiří Charvát v.r. 

             ředitel školy 

 

  


