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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 

 

 

Ředitel Střední školy stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Aleš Frýdl, vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), doplňkové volby na uvolněné místo člena 
školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé.   

 

Důvodem doplňkové volby je ukončení mandátu členky školské rady zvolené za zákonné zástupce 
nezletilých žáků a za zletilé žáky paní Veroniky Polcarové, jejíž syn zanechal vzdělávání na naší škole.   

 

Termín konání doplňkových voleb 

středa 12. února 2020 od 7:00 do 14:00 v sekretariátu školy Duchcov 

středa 12. února 2020 od 7:00 do 14:00 v sekretariátu školy Teplice  

středa 12. února 2020 od 7:00 do 14:00 v sekretariátu školy Krupka 

 

Termín a způsob podávání návrhů na kandidáty do školské rady 

- Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 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 5. února 2020 do 15:00 hod.    

- Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům.  

 

Volební komise  

Přípravu a provedení doplňkových voleb zajišťuje volební komise jmenovaná ředitelem školy  

ve složení: Ing. Lenka Veselá, Dana Pokorná, David Vítů. 
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Provedení voleb  

-  Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci školy) volí člena školské rady 
hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků.  

-  Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. 

 
- Volební komise na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to 

sestupně podle počtu získaných hlasů. 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. 

 

 

 

 

V Teplicích 28. 1. 2020         

 

Mgr. Aleš Frýdl 

                ředitel školy 


