
Příloha č. 1 – volby do školské rady – zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků 

 

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, 
 

 na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se při školách zřizuje 

školská rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na 

správě školy. 

Školská rada bude mít 3 členy, z nichž jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků  

a zletilí žáci, jednoho člena pedagogičtí pracovníci a jednoho člena jmenuje zřizovatel. 

Funkční období členů je 3 roky a začíná dnem 1. 1. 2018. Školská rada zasedá nejméně  

2x ročně. Náplň práce rady je dána § 168 školského zákona. 

 Vzhledem k tomu, že dle odst. 4 § 167 výše uvedeného zákona je mou povinností 

zajistit řádné uskutečnění voleb do školské rady, žádám Vás o zvážení možnosti stát se jejím 

členem a podílet se na práci školy. 

 Volby proběhnou dne 28. listopadu 2017 v hlavní budově školy, v den třídních 

schůzek s rodiči. Volební místnost bude v přízemí školy a volit bude možné v době od  

15:00 do 17:30 hod. 

Všichni oprávnění voliči obdrží volební lístky na začátku třídních schůzek od třídního učitele, 

volební lístek bude obsahovat abecední jmenný soupis kandidátů do voleb, z nichž oprávněný 

volič vybere (zakroužkuje) jednoho. Vyplněný volební lístek lze obratem předat třídnímu 

učiteli, který vybrané volební lístky vhodí do hlasovací urny hromadně, nebo jej volič vhodí 

individuálně do hlasovací urny v přízemí budovy školy.  

V případě vašeho zájmu podílet se na práci ve školské radě můžete vyplnit přiloženou 

návratku se souhlasem kandidáta s kandidaturou včetně doplnění Vašich osobních údajů (data 

narození, adresy bydliště a telefonu). 

Návratka musí být fyzicky ve Střední průmyslové škola polytechnické – COP Zlín nejpozději 

do 24. 11. 2017 do 10.00 hodin (návratku je možné zaslat naskenovaou e-mailem na adresu: 

spsp@spspzlin.cz). 

 

 Děkuji. 

 S pozdravem       Ing. Jiří Charvát v.r.  

          ředitel školy 

           

N á v r a t k a          

 

Třída: ……………………       Jméno a příjmení žáka školy: ………………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:…………………………………………nebo 

 

Jméno a příjmení zletilého žáka:..…………………………………………………………… 

 

Datum narození kandidáta:…………………… 

 

Bydliště:……………………………………………………………………Telefon:………….. 

 

Mám zájem o práci ve školské radě Střední průmyslové školy polytechnické – COP Zlín, 

souhlasím s kandidaturou na jejího člena: 
 

 

V ………………………….. dne ………………………… 

 

Podpis:  …………………………………………… 


