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Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 

Karla IV. 13, 530 02 Pardubice 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

 

Č. j. : SPŠE/2601/2020 

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a v souladu s bodem II. 

odst. 4. volebního řádu školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, č.j.: KrÚ 

14454/2005/OŠMS, v platném znění vyhlašuji termín voleb školské rady Střední průmyslové škole 

elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. 

 pedagogičtí pracovníci školy zákonní zástupci nezletilých 

žáků a zletilí žáci a studenti 

Datum konání voleb: Středa 18. listopadu 2020 Středa 18. listopadu 2020 

Doba konání voleb: 6:45 – 8:30 hodin 

(volební místnost 2) 

 

10:30 – 12:45 hodin 

(volební místnost 1) 

6:45 – 8:30 hodin 

(volební místnost 2) 

 

10:30 – 12:45 hodin 

(volební místnost 1) 

 

15:30 – 18:00 hodin 

(volební místnost 1) 

 

Volební místnost 1 Učebna B130 v přízemí školy v areálu Karla IV. 13* 

Volební místnost 2 Sborovna v areálu Do Nového 1131* 

*V případě nemožnosti osobní volby ve škole je ředitel školy oprávněn v rámci voleb do školské rady 

rozhodnout o tom, že hlasování proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. přes školní 

intranet, případně Teamsy). Podrobnosti k tomuto hlasování stanoví ředitel školy a oznámí je 

zveřejněním na stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději v pátek 

13. listopadu 2020 do 16 hodin. 

NÁVRHY KANDIDÁTŮ DO VOLEB ŠKOLSKÉ RADY 

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a v souladu s bodem II. 

odst. 4. volebního řádu školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, č.j.: KrÚ 

14454/2005/OŠMS, v platném znění podávají oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků 

a zletilí žáci, studenti) a pedagogičtí pracovníci dané školy návrhy kandidátů do dvou týdnů ode dne 

oznámení termínu voleb, tj. 30. října 2020. 

Po uplynutí této lhůty sestaví volební komise seznam kandidátů, zvlášť pro oprávněné voliče, zvlášť 

pro pedagogy. Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění 

seznamu kandidátů předložili písemný souhlas s kandidaturou, tj. do 9. listopadu 2020. Kandidát, 
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který tak neučiní, nebude na seznam kandidátů zapsán. Seznam kandidátů zveřejní volební komise 

nejméně 7 dní před termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy. 

Návrhy kandidátů je třeba podávat písemně s uvedením jména, příjmení, titulu, kontaktní adresy 

a skupiny, do které je daný kandidát navrhován. 

Skupina oprávnění voliči: návrhy kandidátů podávají pouze zákonní zástupci nezletilých 

žáků, zletilí žáci, studenti školy. 

Skupina pedagogové: návrhy kandidátů podávají pouze pedagogičtí pracovníci školy. 

Návrhy kandidátů je možné podávat osobně v kanceláři školy u Ing. Zuzany Kubíkové nebo zasílat 

na adresu školy s rozlišením skupiny: 

ŠKOLSKÁ RADA – OPRÁVNĚNÝ nebo ŠKOLSKÁ RADA – PEDAGOG. 

Počet členů školské rady 

Školská rada při Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice bude 

tříčlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 

žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

USTANOVENÍ VOLEBNÍ KOMISE 

V souladu s volebním řádem školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, 

č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, v platném znění ustanovuji volební komisi ve složení: 

Ing. Zuzana Kubíková 

Ing. Ivan Kudrna 

Ing. Milan Černoch 

USTANOVENÍ PŘEDSEDY VOLEBNÍ KOMISE 

V souladu s volebním řádem školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, 

č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, v platném znění ustanovuji předsedu volební komise: 

Ing. Zuzana Kubíková 

Práce volební komise 

o řídí se volebním řádem školské rady v platném znění vydaným Radou Pardubického kraje 

o připraví seznam voličů 

o zajistí hlasovací lístky 

o zajistí volební urny 

o přijímá návrhy kandidátů na členy školské rady 

o sestaví seznam kandidátů zvlášť pro oprávněné voliče a zvlášť pro pedagogy 

o řídí průběh voleb 

o sestavuje pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady 

o předseda komise zveřejní výsledky voleb do 7 dnů od konání voleb 

o o průběhu a výsledcích voleb zpracuje komise protokol 

 

16. října 2020 

 

 

Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy 


