
Volba členů Školské rady při Střední škole 

technické,  příspěvkové organizaci 

1. kolo 

Informace pro pedagogické  pracovníky 

Vážení pedagogičtí pracovníci, v 1. kole voleb navrhujete jako oprávnění voliči kandidáty  

na členství ve Školské radě  při Střední škole technické, Most, příspěvkové organizaci, a to dle 

volebního řádu, vydaného zřizovatelem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem (dále jen zřizovatel) a usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 ze dne  

3. 10. 2018.  

Základní informace o školské radě: 

- vyjadřuje se 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 další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření 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 

- školská rada naší školy bude mít devět členů – tři zástupce zřizovatele, tři zástupce 

z řad pedagogických pracovníků školy a tři zástupce z řad zákonných zástupců 

nezletilých žáků 

- členové rady jsou voleni na tři roky. 

 

Ředitel školy v souladu s platnou legislativou jmenoval tříčlennou volební komisi: 

 

1) Předseda volební komise:  Olga Grznárová (náhradník: Eva Kocánková) 

2) Člen komise:   Jana Drožová (náhradník: Lenka Cábová) 

3) Člen komise:    Lenka Houšková (náhradník: Naděžda Pánková) 

 

Časový harmonogram voleb: 
 
1 kolo: Volba kandidátů do Školské rady při Střední škole technické, Most, příspěvkové                                                                                              

organizaci – pedagogičtí  pracovníci 11. 2. 2019. 
 
 
 
Po Vašem písemném návrhu paní Lenka Houšková obdrží zpracovaný seznam navrhovaných 
kandidátů (viz. příloha č.1),  který jménem všech volících pedagogických pracovníků podepíše 
a odevzdá předsedovi volební komise.  



 
Volební komise zajistí podpisy k prohlášení navrhovaných kandidátů a vytvoří seznam 
navrhovaných kandidátů, který bude dne 13. 2. 2019 zveřejněn na veřejném místě 
v prostorách školy.   
 
 
2. kolo:  Volby 1  člena školské rady z řad navrhovaných kandidátů – předpokládaný termín 

18. 2. 2019. 

 
 
V Mostě dne 4. 2. 2019                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Karel Vokáč 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 

 

Návrh kandidáta na členství ve Školské radě  

při Střední škole technické, Most, příspěvkové organizaci 

 

Navrhuji k volbám do Školské rady při Střední škole technické, Most, příspěvkové 

organizaci pana/paní: 

Příjmení a jméno:  

Adresa:  

Telefonní číslo:  

e-mail:  

 

Za navrhovatele oprávněných voličů pedagogických pracovníků  

          

 

         Jana Drožová 

 

 

Prohlášení navrženého kandidáta: 

S návrhem na kandidáta do Školské rady při Střední škole technické, Most, 

příspěvkové organizaci souhlasím a prohlašuji, že mi nejsou známy žádné důvody, 

pro které bych nemohl aktivně pracovat ve Školské radě Střední školy technické, 

Most, příspěvkové organizaci. 

 

V Mostě, dne:   

 

       ………………………………. 

                 podpis kandidáta  

 

 



Příloha č.1 

 

Návrh kandidáta na členství ve Školské radě  

při Střední škole technické, Most, příspěvkové organizaci 

 

Navrhuji k volbám do Školské rady při Střední škole technické, Most, příspěvkové 

organizaci pana/paní: 

Příjmení a jméno:  

Adresa:  

Telefonní číslo:  

e-mail:  

 

Za navrhovatele oprávněných voličů pedagogických pracovníků  

          

 

         Lenka Houšková 

 

 

Prohlášení navrženého kandidáta: 

S návrhem na kandidáta do Školské rady při Střední škole technické, Most, 

příspěvkové organizaci souhlasím a prohlašuji, že mi nejsou známy žádné důvody, 

pro které bych nemohl aktivně pracovat ve Školské radě Střední školy technické, 

Most, příspěvkové organizaci. 

 

V Mostě, dne:   

 

       ………………………………. 

                 podpis kandidáta  

   

 



   


