
Zápis ze zasedání přípravného výboru pro volby do školské rady na VOŠ a SPŠE  Plzeň,     

IČO: 49774301 sídlem Koterovská 85 
__________________________________________________________________________________ 

Termín: 2. 7. 2021 

Místo: zasedací místnost 2302 A 

Čas: 10:00 hod. – 11:10 hod. 

Přítomni: Václav Barták, Jan Dacejová, Václava Flaišhanzová, Karel Hajžman, Ivana 

Kilingerová 

Program: 

1. Možnost kandidování vedoucích pracovníků do školské rady: Dne 24. 6. 2021 bylo v 

zápisu z pedagogické rady uvedeno: „Doporučení členům vedení školy zvážit 

kandidaturu do školní rady“. Vysvětlení přípravné komise pro volbu členů školské rady: 

České právní předpisy nezakazují kandidování vedoucích pracovníků do školské rady. 

Pouze v ust. § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, konkrétně ve třetí 

větě tohoto odstavce, je stanoveno, že členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

Ostatní vedoucí pracovníky zákon ani volební řád nevylučují. Jejich právo být volen 

zaručuje i Listina základních práv a svobod. Z právních předpisů platných a účinných v 

České republice plyne, že vedoucí pracovníci, s výjimkou citovaného ředitele školy, 

nemohou být z kandidování do školní rady vyloučeni. 

2. Termíny.  Ředitelka školy do 10. 7. 2021 formou veřejného oznámení sdělí zájemcům 

o možnosti kandidovat do školské rady ve dnech 16. 7. 2021 až 15. 8. 2021 a uvede 

další náležitosti a způsob přihlášení. Rozhodující je věk kandidáta v den voleb. 

V kandidátce bude uvedeno jméno a příjmení, trvalé bydliště, pracovní pozice, koho 

zastupuje oprávněný zástupce a emailový kontakt. Evidované budou všechny přihlášky 

podané na pripravnyvybor@spseplzen.cz od 16. 7. 2021  do 15. 8. 2021. Přihlášky 

mohou být doručeny rovněž písemně do podatelny školy. K přihláškám podaným mimo 

uvedené období se nepřihlíží. S návrhem kandidátů na členy školské rady budou 

zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci 

seznámeni ředitelkou školy do 2. 9. 2021. Údaje o kandidátech mohou být zveřejněny 

jen po jejich souhlasu s kandidaturou. Do 15. 8. 2021 ředitelka školy zároveň zveřejní 

termín a místo voleb, které se budou konat v aule 16. 9. 2021 od 9:00 hod. do 18:00 

hodin. 

3. Příprava hlasovacích lístků: Hlasovací lístky se budou lišit jen v záhlaví, kde bude 

uvedeno buď pedagogičtí pracovníci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 

žáci a studenti. Kandidáti budou řazeni abecedně, hlasovací lístky budou zabezpečeny 

proti zneužití nezkopírovatelným znakem. Hlasovací lístek bude kromě vymezujícího 

rozlišení na pedagogické pracovníky/zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků 

obsahovat pořadové číslo, příjmení a jméno, oprávněnost (pracovní pozici, či kdo koho 

zastupuje) a adresu trvalého bydliště. Hlasovací lístky zpracuje do 6. 9. 2021 paní 

Flaišhanzová Václava a předá je neprodleně paní ředitelce, která zajistí jejich opatření 

nezkopírovatelnými znaky. 

4. Stanovení seznamu oprávněných voličů: Seznam zpracuje paní Flaišhanzová                    

do 1. 9. 2021 a předá jej ke kontrole ředitelce školy. Zároveň zajistí případnou 

aktualizaci po 1. 9. 2021. 
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5. Platnost voleb: Volič je povinen prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně. 

Voliči mají právo zakroužkovat jednoho nebo dva kandidáty ve svém volebním okruhu. 

Pedagogové pedagogy, zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů svou 

oblast. Pokud dojde k zakroužkování napříč volebními okruhy, např. pedagog 

zakroužkuje zletilého studenta a student a zákonný zástupce pedagoga, je volební hlas 

neplatný. Neplatný hlas vzniká také zakroužkováním tří a více kandidátů, případně je-

li roztržený. K natrženému hlasovacímu lístku, který je řádně zakroužkován, jsou tam 

vpisovány nějaké údaje, které neznemožňují čitelnost, je pohlíženo jako na platné 

hlasování. Nečitelný hlasovací lístek je neplatný. Upravený volební lístek vloží volič do 

volební schránky. 

6. Příprava voleb do školské rady: Pro voliče v tajném hlasování bude připraven stůl, 

zástěna, volební schránka, židle a tužka. Volební komise bude mít pro sebe zajištěny 3 

stoly a 6 židlí. Zajistí paní Flaišhanzová. Volební komise je totožná s přípravným 

výborem. 

7. Sečtení hlasů: Členové přípravného výboru a tedy volební komise budou dohlížet na to, 

aby počet vydaných hlasů byl větší nebo roven počtu odevzdaných hlasů. Při sčítání se 

v úvodu vyjmou a sečtou neplatné hlasy. Následně se hlasy rozdělí do dvou volebních 

okruhů. Jeden bude věnován pedagogům, druhý zletilým žákům a jejich zákonným 

zástupcům. Sčítat hlasy budou vždy dvojice. Po dokončení sčítání jejich výsledek 

přepočte druhá dvojice. 

8. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 

Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků 

nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy. 

9. Zápis o průběhu voleb do školské rady podává přípravný výbor ředitelce školy. 

Ředitelka školy oznámí písemně zvolenému členovi jeho členství ve školské radě 

s uvedením doby funkčního období. Ředitelka školy svolá první zasedání školské rady 

nejpozději 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb. O výsledku voleb do školské rady podá 

ředitelka školy do deseti dnů od uskutečnění voleb písemnou zprávu zřizovateli. 

10. Příští zasedání přípravného výboru se uskuteční dne 8. 9. 2021 od 10:00 hod. v zasedací 

místnosti 2302 A. Bude provedena kontrola plnění úkolů a stanovení dalšího postupu. 

11. Pan Hajžman požádá za přípravný výbor Krajský úřad - pí Schimmerovou o stanovisko, 

zda mohou volit a být zvoleni pedagogičtí pracovníci Domova mládeže a  studenti 

ubytovaní v Domově mládeže VOŠ a SPŠE v Plzni.  

V Plzni 2. 7. 2021 

Zapsal: V. Barták 

Četli a souhlasí: 

Barták Václav …………………………           Flaišhanzová Václava ………………… 

Hajžman Karel ………………………...     Kilingerová Ivana ……………………... 

Dacejová Jana ………………………..            


