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Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant
Ing. Miroslav Kudrna, ředitel školy, vyzývá oprávněné osoby k podávání návrhů na
kandidáty na členy školské rady. Návrhy splňující požadavky, je možno podávat na
sekretariátu ředitele, u paní Šárky Pokorné do 21. 5. 2021.
Jména kandidátů budou od 24. 5. 2021 uveřejněna na vývěskách Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant a na internetových stránkách školy.
Volby se budou konat vždy od 8 do 15 hodin, a to 7. 6. 2021, 8. 6. 2021 a 14. 6. 2021
v sekretariátu SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387.
Každý oprávněný volič, po prokázání své totožnosti před členem volební komise, obdrží
volební lístek, ve kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený volební
lístek osobně vloží do připravené urny v sekretariátu školy. Za každého nezletilého žáka může
volit pouze jeden zákonný zástupce.
Volební místnost bude řádně označena nápisem „Volební místnost pro volby do školské rady
2021.“ Ve volební místnosti bude k dispozici i Volební řád pro volby do školských rad
schválený Radou Libereckého kraje. Ten je uveřejněn i na internetových stránkách Libereckého
kraje (www.kraj-lbc.cz). Ve stejných termínech a s obdobnými pravidly se konají také volby
členů školské rady z řad pedagogických pracovníků. Pravomoci školské rady určuje § 168
zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1. Doplňovacími volbami budou voleni 2 členové školské rady zástupců zletilých žáků a
zákonných zástupců nezletilých žáků.
2. Doplňovacími volbami budou voleni 2 členové školské rady za pedagogické pracovníky
školy.
Den konání voleb: 7. 6. 2021, 8. 6. 2021 a 14. 6. 2021
Místa konání voleb:
Sekretariát SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387
Přípravu a provedení doplňkových voleb zajišťuje volební komise jmenovaná ředitelem
školy.
Složení školní volební komise:
Předseda:
Ing. Miroslav Kudrna
Členové:
Ing. Barbora Kracíková, Šárka Pokorná
Podrobnosti ke konání doplňovacích voleb do školské rady Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant:
1. Doplňovacími volbami budou voleni 2 členové školské rady za pedagogické pracovníky.
2. Doplňovacími volbami budou voleni 2 členové školské rady ze skupiny zástupců zletilých
žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
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Nominace kandidátů
Kandidáta na tříleté funkční období (2021 – 2024) pro volby do školské rady může navrhovat
každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů.
Navrhovatelem může být i kandidát.
Návrh musí obsahovat
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c) u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jméno, příjmení,
datum narození, adresu trvalého bydliště,
d) podpis navrhovatele, k návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou,
Kandidátní listina musí být zveřejněna nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb. Volby jsou
tajné, probíhají vhozením upraveného hlasovacího lístku do zapečetěné volební urny.
Ředitel školy ustanoví školní volební komisi, která zajišťuje:
a) přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady, sestavení listiny kandidátů a její vyvěšení
na veřejně přístupném místě ve škole,
b) hlasovací lístky pro volby členů školské rady opatřené razítkem školy,
c) sestavení seznamu voličů,
d) zaznamenání výsledků hlasování,
e) vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
Volební komise na základě výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to
sestupně podle počtu získaných hlasů. Takto sestavené pořadí zanese do výsledkové listiny.
Vyhotovuje zápis o volbách, součástí zápisu je výsledková listina včetně jména, příjmení, titulu
a kontaktní adresy nově zvoleného člena školské rady. Zápis je podepsán členy volební komise
a ředitelem školy.
Pravomoci školské rady určuje § 168 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Volební lístky
Jsou opatřeny razítkem školy.

Frýdlant 30. 4. 2021

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel

Příloha: Vzory kandidátních lístků
- kandidátní lístek za pedagogické pracovníky
- kandidátní lístek ze skupiny zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
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Kandidátní lístek
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________,
Bytem: ___________________________________________________________________,
Datum narození: _____________________________________________________
Na základě Vašeho oznámení o konání voleb do školské rady jsem se rozhodl (a) kandidovat
za člena školské rady Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, a žádám tímto o
zaevidování mezi kandidáty volené do školské rady za pedagogické pracovníky.
Ve Frýdlantu dne: ___________________

______________________
podpis

Kandidátní lístek
Na základě Vašeho oznámení o konání voleb do školské rady navrhuji za člena školské rady
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant:
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________
Bytem: ____________________________________________________________________
Datum narození _____________________________________________________
a žádám tímto o zaevidování navrženého kandidáta mezi kandidáty volené do školské rady za
pedagogické pracovníky.
Ve Frýdlantu dne: ___________________

______________________
Podpis navrhovatele

Kandidaturu přijímám / nepřijímám:
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Kandidátní lístek
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________,
Bytem: ___________________________________________________________________,
Datum narození: _____________________________________________________

Na základě Vašeho oznámení o konání voleb do školské rady jsem se rozhodl (a) kandidovat
za člena školské rady Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, a žádám tímto o
zaevidování mezi kandidáty volené do školské rady ze skupiny zástupců zletilých žáků a
zákonných zástupců nezletilých žáků.
Ve Frýdlantu dne: ___________________

______________________
podpis

Kandidátní lístek
Na základě Vašeho oznámení o konání voleb do školské rady navrhuji za člena školské rady
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant:
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________
Bytem: ____________________________________________________________________
Datum narození _____________________________________________________
a žádám tímto o zaevidování navrženého kandidáta mezi kandidáty volené do školské rady ze
skupiny zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Ve Frýdlantu dne: ___________________

______________________
Podpis navrhovatele

Kandidaturu přijímám/nepřijímám:
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