
 

 
 

     Č.j. SUPŠS/205/2021 

POKYN č. 8/2021 K organizaci voleb do školské rady 

 
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí,  

vykonávající činnost příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem 
 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. 
i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a volebním řádem schváleným 
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuji volby do školské rady, které se 
budou konat dne 14. června 2021 od 12:00 do 12:30 hodin v budově SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí, Sklářská 
603/8, Krásno nad Bečvou, třída U 3. 
Pro řádný průběh voleb stanovuji tuto volební komisi: 

Předseda komise:  PhDr. Dana Kořenková 
Členové komise:   Bc. Kateřina Hajdová 
   
Volební komise: 

1. Eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Součástí návrhu musí být písemný souhlas 
kandidáta s kandidaturou. 

2. Zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady. 
3. Eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního 

práva (seznam zákonných zástupců nezletilých žáků, seznam zletilých žáků, seznam pedagogických 
pracovníků). Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  

4. Na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů 
zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  

5. Organizuje hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb a vyhotovuje zápis o 
volbách. 

Ředitel školy: 

1. Organizuje volby do školské rady. 
2. Zodpovídá za řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu se školským zákonem a s volebním 

řádem. 
3. Vyhlásí termín voleb a svolá k volbám oprávněné voliče (zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky 

a pedagogické pracovníky školy) formou oznámení, které zveřejní nejpozději 10 dní před konáním 
voleb. 

4. Jmenuje zbývající členy školské rady v případě, že ani na základě opakované výzvy nezvolí zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci svého zástupce. 

5. Zajistí řádnou archivaci zápisu o volbách. 
6. Bez zbytečného odkladu předá Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 

písemnou informaci o vyhlášení a termínu voleb a o výsledcích voleb, včetně kopie zápisu o volbách. 
7. Svolá první zasedání školské rady. 

Ve Valašském Meziříčí dne 19. 5. 2021 

 

Mgr. Jiří Pivovarčík 

ředitel školy 

 


