
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí  

 

Oznámení o konání voleb do školské rady 

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a dle Volebního řádu školské 

rady, který byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012, 

vyhlašuje volby do  

Školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie a 

Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, IČ 00843504 

Školská rada je šestičlenná. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní 

zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a dva volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

K volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty 

a pedagogické pracovníky školy takto: 

1. Volba jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volené pedagogickými 

pracovníky školy proběhne tajnou volbou dne 21. 6. 2021. Volby proběhnou v určené 

volební místnosti nacházející se v budově školy Obchodní akademie a Vyšší odborné 

školy Valašské Meziříčí v čase od 13:00 do 14:00 hodin. 

 

2. Volba jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volené zákonnými zástupci 

nezletilých žáků, zletilými žáky studenty proběhne dne 21. 6. 2021., v čase od 10:00 do 

18:00 hodin elektronickým způsobem hlasování, a to prostřednictvím Dotazníku Forms. 

 Volební komise bude přijímat písemné návrhy kandidátů na členy školské rady 

prostřednictvím kanceláře školy do 12:00 hodin dne 16. 6. 2021. Návrh musí být 

písemný a musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a jeho písemný souhlas  

s kandidaturou. Dále pak jméno, příjmení a podpis navrhujícího. 

 Všem oprávněným voličům bude prostřednictvím systému Bakaláři dne 21. 6. 2021 

v 8:00. hod. odeslán odkaz na hlasování. Hlasování je anonymní se zabezpečenou 

komunikací, škola vidí jen souhrnné výsledky. Volba členů školské rady se poté 

provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka kandidáta).  

V hlasování může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být 

zvolen. 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 7. 6. 2021 

 

 

Mgr. Aleš Kubíček 

ředitel  


