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Oznámení o vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady 
 
Příprava a organizace voleb do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední 
škola oděvní a služeb Vizovice 
 Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  a podle ustanovení Volebního řádu 
školské rady, schváleného usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012,  
s přílohou č. 0253-12-P01,  vyhlašuji doplňovací volby do školské rady při střední škole, jejíž 
činnost vykonává p.o. Střední škola oděvní a služeb Vizovice. 
Doplňovací volby se týkají zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. 
Funkční období členů je 3 roky, začalo dnem 12. 7. 2021 a končí 11. 7. 2024.  
Pro nově zvoleného člena ŠR začne funkční období dnem 1.1. 2023 a skončí dnem  
11. 7. 2024. 
 
Školská rada se dle §168 výše uvedeného zákona: 

• Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování 

• Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
• Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 
• Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
• Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
• Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení    
• hospodaření    
• Projednává inspekční  zprávy České školní inspekce 
• Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu  
• ve školství a dalším orgánům státní správy 
• podává návrh na odvolání ředitele 
• podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy 

Rada Zlínského kraje stanovila 6 členů školské rady: 
- jednu třetinu (2 členy) ze stanoveného počtu členů tvoří volení zákonní zástupci nezletilých     

žáků nebo zletilí žáci školy 
- jednu třetinu (2 členy) ze stanoveného počtu členů tvoří volení pedagogičtí pracovníci školy 
- jednu třetinu (2 členy) tvoří členové jmenovaní zřizovatelem školy. 
 
Volby se uskuteční ve středu  23. listopadu 2022 ve sborovně školy v době od 14:30 – 16:30 h. 
K zajištění přípravy a provedení voleb jmenuji volební komisi: 
1. Mgr. Ema Nuhlíčková 
2. Mgr. Kateřina Číhalová 
3. Mgr. Pavlína Jurčáková 
Úkolem volební komise je organizovat hlasování, zaznamenat výsledky hlasování, vyhotovit 
volební hlasovací lístky, vyhlásit výsledky voleb a vyhotovit zápis o provedení a výsledku voleb. 
  
          Mgr. Eva Solnařová  v.r. 
             ředitelka školy 
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