St ední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu,
eské Bud jovice, Senovážné nám stí 12

eské Bud jovice 3. února 2014

P ípravný výbor voleb do školských rad
Volby se uskute ní v souladu s Volebním ádem školské rady p i základních školách,
st edních školách a vyšších odborných školách z izovaných Jiho eským krajem.
V souladu s l. III volebního ádu školských rad ustanovuji p ípravný výbor ve složení:
Ing. Josef Jane ek
p. Blanka Dominová
p. Ludmila Pechová, p edsedkyn výboru

Tento p ípravný výbor spolu s editelem školy tvo í volební orgán a stanoví m.j.:
-

po et len školských rad
p ijímá návrhy kandidát na leny
zajiš uje hlasovací lístky pro volby
po izuje zápisy vyhlašuje termíny voleb
zajiš uje hlasovací lístky
vypracuje seznamy voli
zve ejní listiny kandidát

Mgr. Zde ka Erhartová
editelka školy

VOLBY LEN ŠKOLSKÝCH RAD
Na funk ní období let 2014 – 2016 budou ve škole op t voleni nebo jmenováni lenové
školské rady se 6 leny.
T etinu len každé školské rady jmenuje z izovatel školy, další t etinu volí zákonní
zástupci nezletilých žák a zletilí žáci a studenti (oprávn né osoby) a zbývající t etinu
volí pedagogi tí pracovníci.
Samostatná shromážd ní pedagog a oprávn ných osob se uskute ní v období
od
17. 2. 2014 do 24. 2. 2014.
Volby se uskute ní tajným hlasováním v objektech školy do zape et né urny, zvoleni
budou kandidáti s nejvyšším po tem hlas , kandidáti na dalších místech se považují za
náhradníky.
Návrh kandidát za leny školské rady
Kandidáti zákonných zástupc nezletilých žák a zletilých žák a student :
p. Pavel Kubík
p. Ludmila Pechová
Kandidáti pedagogických pracovník :
Ing. Josef Jane ek
p. Marie Bednariková

Další návrhy k dopln ní t chto kandidát podávejte písemn len m volebního orgánu
nebo do sekretariát školy do 15. b ezna t. r. Dopln ný seznam kandidát bude op t
zve ejn n v objektech školy. Termíny voleb, seznamy voli v jednotlivých skupinách,
hlasovací lístky a další náležitosti dle volebního ádu p ipraví lenové volebního
orgánu.

V eských Bud jovicích dne 3. února 2014

Mgr. Zde ka Erhartová
editelka školy

Ludmila Pechová
p edsedkyn volebního orgánu

