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Oznámení o konání voleb do

ŠKOLSKÉ RADY
Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a usnesení Rady Jihomoravského
kraje (viz dále) vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické a
zdravotnické a Střední školy Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, Hybešova 53.
Volby proběhnou ve dnech 25. a 26. září 2017 v době od 7:45 do 12:00 hodin dle rozpisu v aule
školy.
Volit se budou:
3 zástupci pedagogických pracovníků
2 zástupci zletilých žáků nebo zástupci nezletilých žáků bez plné svéprávnosti
1 zástupce studentů VOŠ
Volby se řídí volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších
odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, který schválila Rada Jihomoravského kraje na
své 123. schůzi dne 19. 11. 2015 pod usnesením č. 8147/15/R123.
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.
Student, žák starší 18 let, zákonný zástupce nezletilého žáka bez plné svéprávnosti a pedagogové
školy mohou navrhnout vhodného kandidáta staršího 18-ti let do 15:00 hodin dne 21. 9. 2017.
Návrhy kandidátů se odevzdávají prostřednictvím průzkumu na ISŠ.
Na základě těchto návrhů bude vytvořen seznam kandidátů, který bude od 22. 9. 2017 k dispozici na
úřední desce školy, na sekretariátu školy a v ISŠ.
V den konání voleb, tj. v pondělí 25. a v úterý 26. září 2017, se voliči prokáží průkazem totožnosti.
Ve volební místnosti každý volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí příslušného kandidáta do
školské rady.
Výsledky voleb budou zveřejněny stejným způsobem dne 27. 9. 2017 do 12:00 hodin.
V případě nezvolení všech členů bude též zveřejněn náhradní termín voleb.
Zbývající 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel.
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků bez plné svéprávnosti nebo zletilí žáci stanovený počet
členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel
školy, a to v souladu s odst. 5 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Před uplynutím funkčního období funkce člena
školské rady skončí
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí § 167 školského zákona,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební
řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
odstavce 8 věty první § 167 školského zákona,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole
nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků bez plné svéprávnosti nebo studentů dnem, kdy
přestane být tento nezletilý žák bez plné svéprávnosti žákem či studentem školy.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, který je
zvolen n prvním zasedání.
První zasedání školské rady svolává ředitel školy.
Dle ustanovení odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb. se školská rada:
- vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

V Boskovicích dne 1. 9. 2017

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy

