Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové
Konání voleb do školské rady
Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady (30.11.2017) na základě
ustanovení § 167 školského zákona (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn) a v souladu s Volebním řádem
pro volby členů školské rady vydaným radou KHK s účinností od 1. 5. 2012 se vyhlašují volby do školské rady.
.
Školská rada je volený orgán, který se skládá ze 6 členů, jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a
volební řád vydaný zřizovatelem:
 třetinu školské rady jmenuje KHK,
 třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům
 třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy u okruhu fyzických osob způsobilých k právním
úkonům.
Pro volby členů školské rady zřizuje ředitelka podle čl. 3 odst. 2 přípravný výbor ve složení:
Mgr. Michal Plhák, učitel, předseda školské rady – předseda přípravného výboru,
Mgr. Alena Kloučková, zástupce ředitelky – členka přípravného výboru - zapisovatelka,
Jitka Zemanová, vedoucí učitelka oboru kosmetička, členka školské rady – člen přípravného výboru.
Přípravný výbor dále postupuje podle čl. 3 odst. 3 volebního řádu. Za oprávněné osoby podle čl. 3 odst. 3, které svolává
k volbám, se považují všichni pedagogičtí pracovníci všech kategorií v zaměstnaneckém nebo podobném pracovním
poměru ke dni voleb, všichni žáci školy ke dni voleb, kteří dovršili v den voleb 18 let věku a jeden ze zákonných zástupců
každého nezletilého žáka školy v den voleb. Termíny voleb se podle čl. 3 odst. 3 volebního řádu stanovují takto:
Uzavření kandidátek 16. 11. 2017 do 16.00 hodin; jména kandidátů s jejich souhlasem odevzdávejte v zalepené obálce
v kanceláři zástupce ředitelky Mgr. A. Kloučkové.
1. kolo voleb 22. listopadu 2017 8.00 – 12.00, 15.30 – 18.00
 budova Velká (zodpovídá Mgr. Kloučková)
 budova Dlouhá (zodpovídá Mgr. Pultarová)
 budova Truhlářská (zodpovídá Mgr. Kudelková)
 budovy praktického vyučování (zodpovídá Mgr. Matouš)
 Zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků:
 na svých budovách teoretického vyučování, 8.00 – 12.00 zletilí žáci (třídy budou postupně vyzvány),
zákonní zástupci během schůzek 15.30 – 18.00, žáci dálkového studia odvolí individuálně
 zákonní zástupci i od 8.00 do 12.00 v kanceláří 211, budova Velká
 zletilí žáci, kteří mají tento den odborný výcvik 8.00 – 12.00 na svých pracovištích
Volby jsou platné, zúčastní-li se jich alespoň jedna pětina oprávněných voličů.
 Pedagogičtí pracovníci:
 před klasifikační poradou v kanceláří č. 211, Velká
 učitelé odborného výcviku na svých pracovištích (dle harmonogramu Mgr. Matouše)
Volby jsou platné, zúčastní-li se jich alespoň polovina oprávněných voličů.
Volby probíhají podle volebního řádu čl. 3 odst. 5 tajným hlasováním.
Případné 2. kolo voleb proběhne 6. prosince 2017 od 8.00 do 18.00.
V případě, že ani ve druhém kole (na základě opakované výzvy) nedojde ke zvolení členů školské rady, jmenuje
zbývající členy školské rady podle čl. 2 odst. 2 volebního řádu ředitelka školy (viz čl. 3 odst. 7).
Výsledky voleb přípravný výbor zveřejní na webových stránkách školy.
V Hradci Králové 20. 10. 2017
Mgr. Michal Plhák
předseda přípravného výboru

PhDr. Helena Matyková
ředitelka školy
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