STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ
Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
tel.: 577 002 250, e-mail: reditel@szskm.cz, www.szskm.cz

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Oznámení o konání voleb do Školské rady Střední zdravotnické školy Kroměříž, Albertova
4261/25a, 767 01 Kroměříž
Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž, PhDr. Ludmila Hanáková, vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), řádné volby dvou členů školské rady:



člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
člena za pedagogické pracovníky školy.

Důvodem konání voleb je ukončení funkčního období stávajících členů školské rady
k 31. prosinci 2017. Školská rada při SZŠ Kroměříž je dle stanovení zřizovatele tříčlenná.
Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Termín konání voleb: čtvrtek 23. listopadu 2017



zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí volí ve vestibulu školy v době od 13. 00
do 18.00 hod
pedagogičtí pracovníci volí v kanceláři školy v době od 9.00 do 12.00 hod

Termín a způsob podávání návrhů na kandidáty do školské rady:
 návrhy na kandidáty jak z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
školy, tak z řad pedagogických pracovníků školy přijímají a evidují členové volební
komise. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou;
 návrhy na kandidáty lze podávat pouze písemnou formou do středy 15. listopadu 2017
do 12:00 hod.;
 kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním
úkonům.
Volební komise:
Přípravu a provedení řádných voleb zajišťuje volební komise jmenovaná ředitelkou školy
ve složení:
1. Mgr. Michal Pátek (patek.m@szskm.cz)
2. Ing. Ivana Kračmerová (kracmerova.i@szskm.cz)
Provedení voleb:
 oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilý žáci školy, pedagogičtí
pracovníci školy) volí na stanoveném místě a ve stanoveném čase člena školské rady
hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků
 volební komise:
- eviduje všechny osoby oprávněné volit člena školské rady za zákonné zástupce
nezletilých žáků a za žáky zletilé
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-

-

eviduje všechny osoby oprávněné volit člena školské rady za pedagogické
pracovníky školy
sestaví seznamy kandidátů a zveřejní je nejpozději 16. 11. 2017 ve sborovně školy
a na www.szskm.cz
zajišťuje hlasovací lístky
má právo voliče před hlasováním vyzvat k prokázání totožnosti
na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně
podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto
sestavené pořadí zanese do výsledkové listiny.
vyhotovuje zápis o volbách, součástí zápisu je výsledková listina včetně jména,
příjmení, titulu a kontaktní adresy nově zvoleného člena školské rady. Zápis je
podepsán členy volební komise a ředitelem školy.

Výsledky voleb:
Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. Funkční
období nově zvoleného člena začíná 1. ledna 2018 a končí 31. prosince 2020. Výsledky voleb
budou zveřejněny ředitelkou školy obdobným způsobem jako vyhlášení voleb.
V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady, uspořádá ředitelka školy
k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci nového člena školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje nového člena školské rady ředitelka školy v souladu
s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.
Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

V Kroměříži dne 1. listopadu 2017

PhDr. Ludmila Hanáková
ředitelka školy

IČ: 00637939

č. účtu: 16439691/0100

datová schránka: mkgxjdb

