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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 pedagogické pracovníky 

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky je dvoukolová, pedagogičtí pracovníci volí celkem tři 

zástupce ve školské radě. 

Pro volbu do školské rady za pedagogické pracovníky stanovuji tyto termíny: 

1. kolo volby (návrh kandidátů)  pedagogické rady jednotlivých pracovišť (11/2020)  

2. kolo volby       pedagogické rady jednotlivých pracovišť (1/2021) 

Průběh voleb do školské rady: 

1. Právo volit svého zástupce a být volen do školské rady má každý pedagogický pracovník školy. 
2.  V prvním kole navrhují pedagogičtí pracovníci jednotlivých pracovišť – Teplice, Duchcov,  

 Krupka - své kandidáty na členství ve školské radě, a to vždy 3 kandidáty z celé školy.  
3.  Z navržených kandidátů sestaví Volební komise volební listinu 6 kandidátů pro volbu za pedagogické 

pracovníky školy tak, že vždy určuje 2 kandidáty za každou školu s nejvyšším počtem hlasů. 
4. Volební listina bude zveřejněna nejpozději 30. 11. 2020. 
5. Druhé kolo, které určí pořadí kandidátů, probíhá tajnou volbou do dne 21. 1. 2021 na jednotlivých 

pracovištích školy, které volební komise navštíví s volební urnou. S účastí ve druhém kole musí 
kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas. 

6. Oprávněný volič volí ve druhém kole vybrané kandidáty označením třech kandidátů na volebním lístku. 
Platný hlas je ten, na němž volič označí maximálně tři kandidáty. 

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

 

 

V Teplicích 10. 11. 2020 

 

         Mgr. Aleš Frýdl 

                         Ředitel školy 
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