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V září 2020 proběhnou volby do školské rady SOU Blatná. Volební období je 3 roky, nová školská rada 

bude ustanovena k 1. 9. 2020. 

Školská rada SOU Blatná má 6 členů, z toho 2 členy volí oprávněné osoby (zletilí žáci a zákonní zástupci 

nezletilých žáků), 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy jmenuje zřizovatel školy (Jihočeský 

kraj). 

Volba školské rady se řídí volebním řádem školské rady, (dále jen VŘ), který byl schválen Radou 

Jihočeského kraje – směrnice č. SM/114/RK, změna č. 3, platná od 1. 7. 2015. 
 

K organizaci a provedení voleb SOU Blatná v roce 2020 byl ustanoven přípravný výbor (volební orgán) 

v tomto složení: 

 Ing. Arnošt Kabát – zástupce ředitele pro teoretické vyučování   

 Bc. Stanislav Kučera – zástupce ředitele pro odborný výcvik 

 Zdeňka Braunová – vychovatelka DM  

 

Volební orgán má za úkol koordinovat přípravu, průběh a provedení voleb. Za tímto účelem zajišťuje 

zejména: 

 přijímání návrhů kandidátů na členy ve školské radě, 
 hlasovací lístky pro volby členů školské rady, 
 evidování všech osob oprávněných volit členy školské rady v obou skupinách,  
 zaznamenávání výsledků hlasování, 
 vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, 
 zápis o provedení voleb. 

 

Harmonogram voleb 

Shromáždění oprávněných osob, podání informací 28. 8. – 1. 9. 2020 

Přijímání návrhů na kandidáty do 2. 9. 2020 14:00 hodin 

Zveřejnění kandidátních listin 2. 9. 2020 

Termín voleb 3. 9. 2020 

Zveřejnění výsledků voleb 4. 9. 2020 

 

Volby Školské rady SOU Blatná v roce 2020 

informace pro oprávněné osoby 
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Podávání návrhů na kandidáty 

Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty za svoji skupinu (pedagogové, oprávněné 

osoby) do 2. 9. 2020 14:00 hodin. 

Na návrhu musí být uvedeno jméno kandidáta, adresa, kontaktní údaje, označení třídy žáka, jméno 

navrhovatele a souhlas navrhované osoby s kandidaturou. 

Návrhy je vhodné podávat písemně na tiskopise, který je přílohou tohoto pokynu, a bude veřejně 

k dispozici oprávněným osobám (zveřejněn na www.soublatna.cz).  

Návrhy je možné předat osobně členům přípravného výboru, odevzdat na podatelně školy nebo zaslat 

poštou na adresu školy, tak, aby byly fyzicky doručeny nejpozději do 2. 9. 2020 14:00 hodin. 

 

Kandidátní listiny budou zveřejněny 2. 9. 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a na 

internetových stránkách školy www.soublatna.cz. 

 

Způsob a průběh voleb 

Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním 3. 9. 2020.  

Pedagogové i oprávněné osoby (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků) budou volit 

elektronickým hlasováním pomocí ankety ve školním informačním systému BAKALÁŘI. Technicky bude 

zaručeno, že volební anketa bude přístupná jen oprávněným osobám po přihlášení svým unikátním 

přístupovým jménem a heslem, a že každá oprávněná osoba bude mít možnost volit jen jedenkrát. 

 

Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady. 

Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů a se svým zvolením 

vyslovili souhlas. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  

 

Volební orgán neprodleně zveřejní výsledky voleb na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (na www.soublatna.cz).  

 

 

     Ředitel školy:   Ing. Miroslav Čapek 

                

Za přípravný výbor:  Ing. Arnošt Kabát 

 

 


