STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ A SLUŽEB VIZOVICE
Tyršova 874, 763 12 Vizovice
web: www.souviz.cz e-mail: souviz@souviz.cz

“ Jsme mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London “

Vážení zákonní zástupci žáků, vážení žáci,
na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se při školách zřizuje Školská rada. Jedná se
o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada bude mít 6 členů, z nichž 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy
pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období členů je 3 roky a začíná dnem 1. 1. 2021.
Rada zasedá nejméně 2x ročně. Náplň práce rady je dána § 168 uvedeného zákona.
Vzhledem k tomu, že dle odst. 4 § 167 výše uvedeného zákona je mou povinností zajistit řádné uskutečnění voleb do Školské rady, prosím Vás, o zvážení možnosti stát se jejím členem a podílet se na práci školy.
V případě vašeho zájmu podílet se na práci ve Školské radě, Vám bude předán k podpisu souhlas kandidáta
s kandidaturou včetně doplnění Vašich osobních údajů (data narození, adresy bydliště a telefonu).
Volby proběhnou dne 11. listopadu 2020. V případě příznivé epidemiologické situace bez vyhlášení
platných mimořádných patření se volby uskuteční ve škole ve Vizovicích, v den třídních schůzek s rodiči.
Volební místností bude sborovna školy, volit se bude v době od 11:30 do 16:30 h. Všichni voliči mají povinnost prokázat na vyzvání členů komise před hlasováním svou totožnost.
Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace a bude vyhlášeno mimořádné opatření, proběhne volba
online. Oprávněný volič obdrží anonymní přístupový kód, kterým prokáže svou totožnost, a odkaz na stránky,
kde proběhnou volby. Tyto stránky budou zpřístupněny dne 11. 11. 2020 v době od 11:30 do 16:30 h. Kód
a odkaz na stránky obdrží oprávněný volič prostřednictvím informačního systému Bakaláři (přijaté zprávy).
Prosím, vyplňte návratku, ať už v kladném nebo záporném smyslu a obratem zašlete zpět.
Odeslání zpět je možné:
- po žákovi, který ji odevzdá učiteli odborného výcviku
- elektronicky ofocením či naskenováním vyplněné návratky (včetně podpisu)
volby2020@souviz.cz
- poštou na adresu školy

na

e-mail:

Návratku musí obdržet předsedkyně volební komise Mgr. Renáta Šrámková nejpozději v pondělí
2. listopadu 2020 do 12:00 hodin.
Děkuji a s pozdravem

Mgr. Eva Solnařová v.r.
ředitelka školy

Návratka
Třída: ……………………

Jméno a příjmení žáka školy: ……………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: …………………………………………….
Příjmení a jméno zletilého žáka: ………………………………………………………….
Mám zájem o práci ve školské radě Střední školy oděvní a služeb Vizovice a souhlasím s kandidaturou na
jejího člena:

ANO

NE

V ………………………….. dne …………………………
TELEFON
577 599 311
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Podpis: ……………………………………………
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