OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ DOVOLBY
do Školské rady pří Obchodní akademii a Vyšší odborné škole
Uherské Hradiště
jejíž funkční období začalo 1. ledna 2018
Vážení zákonní zástupci, vážení studenti, vážení žáci:
obracíme na Vás, jednotlivé zákonné zástupce nezletilých žáků, na jednotlivé zletilé žáky Obchodní akademie a
studenty Vyšší odborné školy ve věci provedení dovolby do Školské rady při Obchodní akademii a Vyšší
odborné škole Uherské Hradiště (dále jen školská rada). Cílem oznámení je informovat vás o připravované
dovolbě do školské rady a umožnit vám kandidovat do této školské rady.
Rada Zlínského kraje schválila dne 5. 3. 2012 usnesení 0211/R07/12, kterým zřizuje školské rady na školách,
jejichž je zřizovatelem. Tímto usnesením zároveň stanovila počty členů školské rady a vydala volební řád pro
školskou radu.
Nejprve stručně o školské radě
Podmínky vzniku, kompetence, práva a povinnosti školské rady stanovuje Školský zákon 561/2004 Sb. zejména
v §§ 167 a 168.
Pravidla pro volby do školské rady jsou stanoveny Volebním řádem, usnesení rady č. 0211/R07/12:
1. Volební řád upravuje volbu
a) jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou zákonnými zástupci nezletilých
žáků a zletilými žáky a studenty
b) jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou pedagogickými pracovníky školy.
2. Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům,
která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s tímto
volebním řádem.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže
být členem školské rady.
4. Funkční období členů školské rady je tříleté. Současné funkční období členů školských rad začalo
1. 1. 2018. Funkci člena školské rady lze zastávat opakovaně.
5. Členství ve školské radě je čestné. Členství zaniká uplynutím funkčního období. Dále zaniká úmrtím;
zrušením školské rady; zánikem školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává
činnost školy;
pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Před uplynutím funkčního
období členství končí vzdáním se funkce písemným prohlášením; dnem doručení písemného odvolání
jmenovaného člena školské rady zřizovatelem; vznikem neslučitelnosti (ředitel školy); v případě
opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady; dnem zvolení nového člena v předčasných
volbách při požádání alespoň většiny oprávněných voličů; dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků
přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých
žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý, zletilý žák žákem či studentem
školy (s přihlédnutím k § 21 odst. 1 písm. c školského zákona).
Počet členů školské rady
Počet členů školské rady je stanoven usnesením rady 0211/R07/12 pro naši školu takto:
Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie,
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské
Hradiště
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6 členů

Informace o způsobu provedení dovolby jednoho člena školské rady voleného zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
Přílohou tohoto oznámení je kandidátní lístek (Návrh na kandidáta na člena do školské rady Kandidátní lístky
jsou též k dispozici v kanceláři školy.. Osoba, která hodlá do rady školy kandidovat, odevzdá tento řádně
vyplněný lístek prostřednictvím třídního učitele v termínu do 6. 11. 2018 do 12:00 hodin. Volební komise
eviduje kandidátní lístky. Volební komise sestaví seznam kandidátů, jejichž kandidátní lístky byly dodány ve
stanoveném termínu, byly řádně vyplněny a obsahují písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Vlastní volby pak proběhnou dne 12. 11. 2018 (to je v den rodičovských schůzek). V průběhu voleb obdrží
přítomný zákonný zástupce nezletilého žáka oproti podpisu volební lístek, který obsahuje jména kandidátů.
Stejný lístek obdrží prostřednictvím třídního učitele také zletilí žáci a studenti VOŠ. Současně s volebním
lístkem obdrží oprávnění voliči (zákonní zástupci a zletilí žáci a studenti VOŠ) pokyny k provedení volby. Volby
proběhnou dne 12. 11. 2018 v určené volební místnosti (učebna č. 213), která bude zřízená v budově školy,
Nádražní 22, za přítomnosti volební komise, v čase 9:30 do 10:45 hodin pro zletilé žáky a studenty VOŠ a od
16:15 do 17:15 hodin pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Volební komise oprávněné voliče eviduje a to
včetně jejich totožnosti. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise,
jsou-li k tomu vyzváni
Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů
zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Členem školské rady se stane kandidát
podle pořadí ve volbách.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani
na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
S pozdravem
Ing. Jiří Durďák, ředitel školy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na kandidáta na člena do školské rady (zákonný zástupce
nezletilého žáka, zletilý žák, student VOŠ)
Prohlašuji, že chci být zařazen jako kandidát do Školské rady, jejíž činnost vykonává p. o.
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště.
Jméno kandidáta:
Příjmení kandidáta:
Označení třídy:
Čestně prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky pro zvolení do funkce člena školské rady
a že u mne není dána překážka ve smyslu zákona, mám způsobilost k právním úkonům a
jsem bezúhonný, což mohu v případě nejasností doložit výpisem z rejstříku trestů.
Prohlašuji, že souhlasím s kandidaturou do Školské rady při střední škole, jejíž činnost
vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště pro volební období od 1. 1. 2018.
Prohlašuji, že souhlasím s tím, že moje osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) může škola
využít při vyhlášení výsledků voleb do školní rady.
V Uherském Hradišti dne:
vlastnoruční podpis kandidáta
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