
Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

Doplňující volby do Školské rady Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademii, 

Kadaň, Komenského 562, příspěvkové organizaci 

Vzhledem k tomu, že v souladu s § 167, odst. f) zákona č. 561/2004 Sb. skončila funkce člena školské 

rady paní Renatě Šmejcové, se dle volebního řádu školské rady uskuteční doplňovací volby do školské 

rady na uvolněné místo volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy. 

Školská rada SPŠS a OA Kadaň byla zřízena Zřizovací listinou usnesením Rady Ústeckého kraje č. 

63/13R/2005 ze dne 15. 06. 2005 ke dni 01. 08. 2005. Školská rada má 6 členů (2 členové jmenováni 

zřizovatelem, 2 členové voleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, 2 členové voleni za 

pedagogické pracovníky). Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Její kompetence jsou uvedeny v § 168 školského 

zákona. 

Volby se uskuteční dle Volebního řádu školské rady vydaného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 

42/108R/2012 ze dne 11. 07. 2012. 

Máte-li zájem o práci ve školské radě, můžete kandidovat, případně navrhnout jiného zákonného 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka jako kandidáta členství ve školské radě a to ve lhůtě od 

20. 06. 2016 do 27. 06. 2016. Funkční období nově zvoleného člena skončí 30. 11. 2017. 

Návrhy na kandidáty lze doručit volební komisi přes podatelnu školy (poštou) nebo osobně na 

ředitelství školy – kancelář. Návrh musí obsahovat jméno kandidáta a kontakt na jeho osobu. 

Součástí je prohlášení o bezúhonnosti kandidující osoby. Přehled kandidujících bude zveřejněn na 

školním webu, informace o kandidujících najdete na nástěnce ve vestibulu školy. Volební listiny 

zveřejní ředitel školy nejméně 14 dní před konáním druhého kola voleb. 

Tajné volby do školské rady proběhnou dne 06. 09. 2016 ve vestibulu školy. V tento den také 

proběhnou třídní schůzky. 

 

 

V Kadani dne 03. 06. 2016     PaedDr. Zdeněk Hrdina 

             ředitel školy 


