
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI SPŠ JEDOVNICE 
 
 
ředitel školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje volby členů Školské 
rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích, příspěvkové organizaci 
 
 

Ve volbách budou  voleni: 
 

 3 zástupci -  za skupinu voličů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 
 3 zástupci -  za skupinu voličů pedagogických pracovníků 

 
 

Oprávněným voličem člena Školské rady při Střední průmyslové škole v Jedovnicích je: 
 pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: 

o zákonný zástupce nezletilého žáka školy  
o žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let 

 pro volbu zástupců pedagogických pracovníků 
o pedagogický pracovník školy 

 

Kandidátem na člena školské rady může být občan plně způsobilý k právním úkonům, přičemž: 
 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými 
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

 Dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole 
nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem 
školy, končí jeho členství ve školské radě. 

 
V případě Vaší kandidatury prosím o vyplnění formuláře kandidáta a jeho doručení osobně na 
sekretariát školy, elektronicky na e-mail: reditel@spsjedovnice.cz, případně poštou na adresu 
SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06  Jedovnice, a to  do 3. června 2021. 
 
Kandidátní listiny budou zveřejněny dne 4. 6. 2021 na úřední desce a webových stránkách školy. 
 
 
Termín a místo voleb: 
 
Volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady se uskuteční prezenčně  
ve čtvrtek 11. června 2021 ve volební místnosti na Střední průmyslové škole, Jedovnice, Na Větřáku 
463 (objekt A, hlavní vchod, přízemí, místnost vedle výtahu) v době od 9:00 – 12:00. 
 

 
Volby zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se uskuteční korespondenčně, on line přes Edookit,  
a to od 7. -11. června 2021. 
 
Vyhlášení výsledků voleb proběhne v pondělí 14. 6. 2021 a bude zveřejněno na úřední desce a 
webových stránkách školy. 
 
 
 
V Jedovnicích dne 20. 5. 2021 
 
 
 
 

Mgr. Miloš Šebela, v.r. 
ředitel školy 
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