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

Příkaz ředitelky školy č. 1/2020
k přípravě a realizaci voleb do Školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola oděvní a služeb Vizovice.
Rada Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 167 odst.2 zákona č.561/2004 sb., školský zákon,
a s ustanovením § 59 odst.1, písm.i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, vydala
Volební řád školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem.
Příprava a realizace voleb v podmínkách školy
1. Příprava a realizace voleb v podmínkách školy proběhne v souladu s Volebním řádem školské
rady, který byl schválen Radou Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012.
2. Rada Zlínského kraje stanovila Střední škole oděvní a služeb Vizovice 6 členů školské
rady.
3. Ředitelka školy pro volby školské rady jmenuje 3 člennou volební komisi.
4. Termín voleb je stanoven na 11. listopadu 2020 a týká se pedagogických pracovníků, zákonných
zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy.
V případě, že nebude platné mimořádné opatření z důvodu pandemie Covid 19, proběhnou
volby v době od 11:30 do 16:30 h ve sborovně školy.
Pokud bude v platnosti mimořádné opatření (vzhledem k vývoji pandemie Covid 19) proběhnou
volby online v době od 8:00 do 16:30 h.
5. Ředitelství školy bude písemně informovat zákonné zástupce nezletilých žáků i zletilé žáky
a pedagogické pracovníky o zřízení Školské rady a možnosti stát se platným kandidátem
do voleb Školské rady.
6. Volební komise shromáždí a zaeviduje návrhy na kandidáty do Školské rady. Součástí
musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
7. Volební komise vyhotoví volební hlasovací lístky z řádně přihlášených kandidátů.
8. Volební komise organizuje hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlásí výsledky voleb
a vyhotoví zápis o volbách. Součástí zápisu bude seznam zvolených členů školské rady (jméno
a příjmení, titul, kontaktní adresa, email a telefon, popř. datová schránka).
Zápis musí být podepsán všemi členy volební komise a ředitelkou školy. Ředitelka školy zajistí
řádnou archivaci zápisu o volbách.
9. Oprávnění voliči budou volit tajnou volbou. Pro tajnou volbu prezenčním způsobem bude připravena jedna urna. Pro tajnou volbu online dostane každý volič anonymní přístupový kód, pod
kterým uskuteční volby. Konečné sčítání hlasů proběhne od 16.30 h v ředitelně školy.
10. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů, a to na základě počtu
hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
11. Výsledky voleb budou vyhlášeny a písemně zveřejněny 11. 11. 2020 v 18 hodin.
12. Ředitelka školy podá bez zbytečného odkladu písemnou informaci o průběhu a výsledku voleb
na OŠ KÚ Zlín, včetně kopie zápisu.
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Termíny pro realizaci voleb:
29. 09. 2020
7.- 16. 10. 2020
29. 09. 2020
17.- 31. 10. 2020
4.- 6. 11. 2020
9. 11. 2020
10. 11. 2020
11. 11. 2020
11. 11. 2020
11. 11. 2020
12. 11. 2020
1. 1. 2021

zveřejnění oznámení o konání voleb do školské rady
písemně informovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o zřízení
školské rady a možnosti kandidovat do voleb školské rady
jmenování volební komise
evidence všech kandidátů do voleb ŠR včetně zveřejnění
vyhotovení volebních hlasovacích lístků s kandidáty do ŠR
evidence seznamů všech oprávněných voličů
příprava uren k tajnému hlasování, příprava volební místnosti, rozeslání
přístupových kódů pro online volbu
volby do školské rady
16.30 - 18.00 hod. sčítání hlasů
18.00 hodin - vyhlášení výsledků voleb do ŠR, zápis o volbách
ředitelka školy zašle písemnou informaci o průběhu a výsledku voleb
na OŠMS ZK
Školská rada zahájí své 3leté funkční období.

Projednáno na Pedagogické radě dne 28. 8. 2020
Projednáno na pracovní poradě všech zaměstnanců školy dne 25. 8. 2020

Vizovice 29. září 2020
Mgr. Eva Solnařová
ředitelka školy
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