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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB 
do Školské rady při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii  

a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci 
 

1. Volby do školské rady SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku jsou organizovány a budou provedeny v souladu s těmito 
dokumenty: 

a) zákon č. 561/2004 Sb. – „školský zákon“, 
b) Zásady zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných 

Moravskoslezským krajem (dále “Zásady“) v platném znění včetně doplňků. 
Volebním řádem ze „Zásad“ se řídí volby na naší škole. 

 
2. Volby do školské rady řídí volební komise jmenovaná ředitelem školy v tomto složení: 

předseda:  Mgr. Jan Caletka               
členové:  Ing. Tamara Fajkusová   
  Mgr. Lenka Zárubová 
 

3. Volby proběhnou dne 26. 9. 2017 v aule SPŠ, a to pro součásti školské rady složené ze zástupců nezletilých 
žáků a zletilých žáků a součásti pedagogických pracovníků. 

A. Od 9.30 do 14.30 hodin v aule SPŠ pro součást školské rady složené ze zástupců nezletilých žáků a 
zletilých žáků. 

B. Od 9.30 do 14.30 hodin v aule SPŠ pro součást školské rady složené z pedagogických pracovníků 
školy. 

 
4. Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí ke dni voleb (A), pedagogičtí pracovníci školy(B).  

 
5. Návrhy na kandidáty mohou podávat zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (A) a pedagogičtí 

pracovníci školy (B). Všechny návrhy musí být podány písemně, neanonymně a doručeny na sekretariát školy 
do 12.30 hodin dne 22. 9. 2017. Kandidát z řad studentů může být student prvního či druhého ročníku, který 
nejpozději v den voleb dovrší 18 let věku.  

 
6. Z doručených kandidátů na člena školské rady sestaví volební komise volební lístek, kde budou kandidáti 

seřazeni abecedně.  
 

7. Vlastní volby budou provedeny tajným hlasováním. Ve volební místnosti musí oprávněná osoba provést na 
obdrženém volebním lístku za plentou označení max. 1 kandidáta, kterého volí do školské rady. Upravený 
volební lístek vloží do hlasovací urny. Volební lístky, na nichž budou označeni více, než 1 kandidát bude 
neplatný.   
 

8. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.  
 

9. Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise sestupně pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské 
rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů se o 
pořadí rozhodne losem ve volební komisi. 

 
Frýdek-Místek 4. září 2017 
 
      Mgr. Jan Caletka                                                                                       Mgr. Martin Tobiáš 
předseda volební komise                                                                                                 ředitel 


