
Pokyny 

k volbám členů Školské rady při střední škole technické, Most, příspěvkové 

organizaci 
 

Vážení pedagogičtí pracovníci, 

 

volby 3 členů Školské rady se uskuteční dne 18. února 2019 od 08:00 do 12:00 hodin               

v sekretariátu zástupce ředitele školy pro TV, č. dveří 482 a v kanceláři č. dveří  37 

v prostorách dílen Střední školy technické, Most. Právo volit mají pedagogičtí pracovníci 

Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace. 

 

Volební komise vypracuje seznam voličů zvlášť z řad pedagogů pro účel přehledu o právu 

volit a o účasti oprávněných osob a pedagogů na hlasování. 

Volí se tři kandidáti zakřížkováním čtverce před příslušným jménem v seznamu na volebním 

lístku. V případě překročení  počtu jednoho bude lístek vyřazen jako neplatný. Volby tedy 

probíhají přímou účastí. Volič vyplní volební lístek a vhodí jej do volební nádoby. 

 

Členové školské rady se volí vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební nádoby.  

 

Volební lístky budou k dispozici u pí Drožové pro učitele TV  a vychovatele, u  pí Houškové 

pro učitele OV. Každý pedagogický pracovník obdrží jeden volební hlasovací lístek. 

Hlasovací lístek opatřený razítkem příslušné školy, musí obsahovat údaj  

o tom, že se jedná o volby do Školské rady při Střední školy technické, Most, příspěvkové 

organizace (přesný název subjektu dle zřizovací listiny). Přehled kandidátů je na hlasovacím 

lístku uveden v abecedním pořadí.  

  

Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví volební komise pořadí kandidátů, 

z nichž kandidát na prvním místě je zvolen za člena Školské rady. Při rovnosti hlasu je 

konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů volební komise). 

Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů 

stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena 

Školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

 

Hlasovací lístek je neplatný:  

a. pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem, 

b. bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit, 

c. nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen, 

d. pokud na hlasovacím lístku není označen žádný kandidát, 

e. pokud je odevzdaný na jiném než vydaném stejnopise. 

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje volební komise.                

 

 

Olga Grznárová, v.r. 

předsedkyně volební komise 


