STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00637696

Oznámení o konání voleb do školské rady
Na základě volebního řádu vydaného v Pravidlech Rady Kraje Vysočina č. 05/2009 oznamuji konání
voleb do školské rady.
Školská rada bude mít dle rozhodnutí zřizovatele Kraje Vysočina šest členů.
1. Dva členy školské rady jmenoval zřizovatel Kraj Vysočina dne 4. 5. 2021.
2. Dva členové školské rady budou voleni z řad pedagogických pracovníků. Oprávněnými
osobami pro volbu této části rady jsou pedagogičtí pracovníci.
3. Dva členové školské rady budou voleni z řad zletilých žáků a studentů a zákonných
zástupců zletilých žáků. Oprávněnými osobami pro volbu těchto dvou členů školské rady
jsou zletilí žáci a studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků.
Oprávněné osoby mohou písemně navrhnout volební komisi i další kandidáty na členství v příslušné
části školské rady. Návrhy musí být odevzdány do 31. 5. 2021 Mgr. Šmerdovi (e-mail:
smerda@szszr.cz).
Kandidátky do jednotlivých částí školské rady budou zveřejněny od 1. 6. 2021 na webových
stránkách školy.
Navržení kandidáti z řad zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří
vyjádřili souhlas, jsou:
Veronika Bednářová ml. (studentka 1. VOŠ)
Petr Vondrák (zákonný zástupce žákyně 2. ročníku)
Pavlína Lešková (zákonný zástupce žáka 1. ročníku)
Navržení kandidáti z řad pedagogů, kteří souhlasí s nominací, jsou:
Mgr. Marek Papoušek (učitel anglického jazyka)
Mgr. Petra Bednářová (učitelka odborných předmětů na VOŠ)
Mgr. Hana Musilová (učitelka odborných předmětů)
Mgr. Michaela Brabcová (učitelka odborných předmětů)
Mgr. Pavlína Lysá (učitelka odborných předmětů)
Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhnou volby on-line v termínu od 11. 6.
do 14. 6. 2021. Oprávněné osoby budou informovány prostřednictvím školních e-mailů a kontaktů
na zákonné zástupce o způsobu hlasování.
Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve druhé a třetí části
školské rady. Každá oprávněná osoba volí pro danou část rady dva kandidáty. Na základě výsledků
hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů stanoví pořadí losem. První
dva zvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy školské rady.
Žďár nad Sázavou
12. 5. 2021
Za volební komisi
Mgr. Stanislav Šmerda
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