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Na základě čl. III, odstavce 2, Volebního řádu Školské rady, který vydal zřizovatel školy usnesením Rady 

Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 11.7.2012 

 

 Vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé 

žáky školy 

 Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky je dvoukolová, zákonní 

zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí celkem tři zástupce ve školské radě. 

 Pro volbu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy stanovuji tyto 

termíny: 

1. kolo volby      v rámci třídních schůzek (11/2017)  

2. kolo volby               16., 22. a 23. 1. 2018  

 

Průběh voleb do školské rady: 

1. Právo volit svého zástupce a být volen do školské rady má každý zákonný zástupce nezletilého žáka 
školy a každý zletilý žák školy. 

2.  V prvním kole navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci školy své kandidáty na 
členství ve školské radě. Své návrhy mohou odevzdat prostřednictvím člena volební komise 
(sekretariáty školy) nebo třídního učitele nejpozději do 30. 11. 2017. 

3. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce 
nezletilých žáků školy a zletilé žáky školy. Volební listina bude zveřejněna nejpozději 4. prosince 2017 
v budově školy a na www stránkách školy. 

4. S účastí ve druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas. 
5. Druhé kolo, které určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou. V termínech 16. a 23. 1. 2018 proběhne 

volba zástupců nezletilých žáků v jednotlivých třídách, kdy mohou volit plnoletí žáci školy. Zákonní 
zástupci žáků (rodiče) mohou volit v sekretariátu školy v Teplicích dne 22. 1. 2018. Oprávněný volič volí 
ve druhém kole vybrané kandidáty označením kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je ten, na němž 
volič označí kroužkem maximálně tři kandidáty. 

6. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle 
počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. 

 

 

V Teplicích 20. 11. 2017      Mgr. Aleš Frýdl 

           Ředitel školy 
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