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VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SZŠ A VOŠZ 
(pokyny k organizaci) 

 

1. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI SZŠ A VOŠZ 

Datum konání voleb: 2. 11. 2020, 12:00 – 17:00 h. 

Místo konání voleb: zasedací místnost sborovny (pokud dovolí momentální 

epidemiologická situace) 

Volí:   pedagogičtí pracovníci SZŠ a VOŠZ 

totožnost bude ověřena členy přípravného výboru (v případě jiné 

formy volby (online) pomocí přihlašovacích údajů) 

 

2. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, ŽÁCI SZŠ 

Datum konání voleb: 2. 11. 2020, 12:00 – 17:00 h. 

Místo konání voleb: bude upřesněno dle momentální epidemiologické situace 

Volí:   zákonní zástupci žáků SZŠ a zletilí žáci SZŠ 

totožnost bude ověřena předložením OP výboru (v případě jiné 

formy volby bude upřesněno) 

 

3. VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – STUDENTI VOŠZ 

Datum konání voleb: 2. 11. 2020, 12:00 – 17:00 h. 

Místo konání voleb: bude upřesněno dle momentální epidemiologické situace 

Volí:   studenti VOŠZ 

totožnost bude ověřena předložením OP (v případě jiné formy 

volby (online) pomocí přihlašovacích údajů) 

__________________________________________________________________________ 

Na organizaci voleb pedagogických pracovníků (sčítaní hlasů apod.) se nebudou podílet ti 

pedagogičtí pracovníci, kteří jsou uvedeni mezi kandidáty.  

Všichni voliči obdrží volební lístek přímo ve volební místnosti, poté co se podepíší na 

prezenční listině. v případě nepříznivé epidemiologické situace budou voliči o předání 

volebních lístků a způsobu voleb včas informováni (e-mail). Není vyloučena možnost 

elektronického hlasování. 

 

Volební lístek je neplatný v případě, že: 

 

a) není označený žádný kandidát 

b) je označeno méně či více kandidátů, než je požadováno (uvedeno na volebním lístku) 

c) je připsán jiný kandidát 

d) není opatřen razítkem školy 

 

Volební lístky jsou sestavovány na základě kandidátní listiny, která bude zveřejněna dne 

20. 10. 2020 na nástěnce v přízemí budovy školy a současně na webových stránkách 

www.zdravka-plzen.cz. 

 

http://www.zdravka-plzen.cz/
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HARMONOGRAM 
 

do 2. 10. 2020 

• na webových stránkách budou k dispozici všechny dokumenty, týkající se voleb 

• na nástěnce školy ve sborovně bude vyvěšen dokument s pokyny a Oznámení 

• zaměstnanci obdrží do svých emailových schránek pokyny a Oznámení  

• na nástěnce ve sborovně zaměstnanci podepíší, že byli s Oznámením seznámeni 

• třídní učitelé a vedoucí studijních skupin obdrží ze sekretariátu školy seznamy 

s vyznačenými zletilými žáky. Oznámení o konání voleb pro studenty a žáky si 

stáhnou z webových stránek a rozešlou e-mailem studentům/zletilým žákům 

nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků. Z webových stránek si stáhnou a 

vytisknou potvrzení, které žákům/studentům rozdají, pokud to není možné, 

zašlou mailem. Potvrzení od všech studentů/zletilých žáků (u nezletilých od 

zákonných zástupců) předají třídní učitelé/vedoucí studijních skupin na 

sekretariát školy, nejpozději dne 16. 10. 2020. (V případě uzavření školy 

odevzdají návratky v nejbližším možném termínu od otevření školy). 

do 16. 10. 2020 

• zaměstnanci, kteří budou mít zájem pracovat ve školské radě, si vytisknou 

z webových stránek návratku a doručí ji buď osobně do schránky asistentky 

ředitelky školy, nebo naskenovanou s podpisem mailem asistentce řed. školy 

• třídní učitelé/vedoucí studijních skupin  předají na sekretariát školy návratky od 

všech studentů/zletilých žáků (u nezletilých od zákonných zástupců), kteří budou 

mít zájem pracovat ve školské radě (osobně nebo naskenované mailem) 

do 20. 10. 2020 

• přípravný výbor vytvoří z předložených kandidátů listinu, která bude umístěna na 

webové stránky a na informační tabuli v budově školy. 

2. 11. 2020, 12.00–17.00 hodin 

• volby do školské rady. 

do 3. 11. 2020 

• přípravný výbor předá ředitelce školy zápis z průběhu voleb,  

• výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy a na informační 

tabuli v budově školy. 

do 12. 11. 2020 

• ředitelka školy oznámí písemně zvoleným členům jejich členství s uvedením 

doby funkčního období. 

do 2. 12. 2020 

• proběhne první zasedání nové školské rady. 
 

 

PhDr. Ivana Křížová 

ředitelka školy  


