
VOLBY   DO   ŠKOLSKÉ   RADY   2020 
 

Volby do školské rady při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Lipník nad 

Bečvou, Osecká 301 se uskuteční ve středu dne 16. 9. 2020. 

 

Termín pro podání návrhů kandidátů do školské rady je stanoven do 11. 9. 2020 do 10.00 

hodin. V souvislosti s koncem tříletého funkčního období členů školské rady při Střední 

škole, Základní škole a Mateřské škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301, které končí v 

prosinci 2020, organizuje ředitelka školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v 

platném znění, a v souladu s rozhodnutím Rady Olomouckého kraje volby členů školské rady 

při SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301.  

Rada Olomouckého kraje vydala Volební řád pro volby členů školských rad základních, 

středních a vyšších odborných škol zřizovaných Olomouckým krajem a stanovila počet členů 

školské rady na tři. Jednoho člena školské rady volí zástupci dětí MŠ/nezletilých žáků a zletilí 

žáci, jednoho člena ŠR volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho člena ŠR jmenuje 

zřizovatel.  

 

Oprávněným voličem člena školské rady Střední školy, Základní školy a Mateřské školy 

Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

: pro volbu zástupců dětí MŠ/nezletilých žáků a zletilých žáků:  

 zákonný zástupce dítěte MŠ/nezletilého žáka školy  

 žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let  

: pro volbu zástupců pedagogických pracovníků: 

 pedagogický pracovník školy (zaměstnán na základě platné pracovní smlouvy)  

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům.  

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Hlasování 

bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.  

Termín a místo voleb  

Volby do školské rady při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Lipník nad Bečvou, 

Osecká 301: 

 volba zástupců z řad rodičů dětí MŠ/nezletilých žáků a zletilých žáků školy:  

středa 16. září 2020 v 15:00 hod v jídelně školy 

 volba zástupců z řad pracovníků školy: 

středa 16. září 2020 od 14:00 – 15:00 hod. ve sborovně školy 

Návrhy kandidátů se podávají v písemné podobě ředitelce školy. Návrh musí obsahovat: 

jméno a příjmení kandidáta, rok narození, bydliště, vykonávanou profesi, souhlas kandidáta s 

kandidaturou a podpis kandidáta. Návrh musí dále obsahovat jméno, příjmení a bydliště 

navrhovatele, jeho vlastnoruční podpis.  

Seznam všech platných kandidátů bude zveřejněn na úřední desce.  

Výsledky voleb školské rady budou zveřejněny nejpozději dne 21. 9. 2020 
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