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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2022 - 2025 

V souladu s § 167 odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlašuji volby do školské rady a vyzývám k podání návrhů kandidátů za zákonné 

zástupce žáků a za pedagogické pracovníky. 

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.  

 

Volení členové rady  

 

Volí se za: 

 zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky  – 1 osoba; 

 pedagogické pracovníky – 1 osoba.  

 

Volby se budou konat 21. 04. 2022 v rámci pedagogické rady. 

 

Kandidáty na členy školské rady za pedagogické pracovníky se mohou stát zletilé osoby 

navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický pracovník 

(kromě ředitelky školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze 

volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb. 

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby 

navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za 

kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 

14 dnů před dnem konání voleb, tj. do 07. 04. 2022. Kandidát podá přihlášku ke kandidatuře 

členům přípravného volebního výboru.  

 

 

Přípravný volební výbor:  

 Mgr. Karolína Böhmová 

 Bohuslava Veselá 

Ing. Marie Veselá 

 

 

 

Ve Vodňanech 11. 3. 2022     Ing. Alena Lachoutová 

                  ředitelka školy    

  



TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o. 
se sídlem: Palackého 81, 389 01 Vodňany 

http://trivisvodnany.cz 

 

 

Přihláška ke kandidatuře do školské rady – zákonný zástupce 

 

Kandidát zákonných zástupců nezletilých žáků pro volby do školské rady  

Jméno a příjmení kandidáta, titul:*): ………………………………………………………… 

Jméno a příjmení zastupovaného/ných žáka/žáků/třídy; *): 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonní kontakt ………………………………email ……………………………………… 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si vědom(a), že funkce člena ve školské radě je čestná 

a bez nároku na věcné a finanční odměny. 

* Zároveň souhlasím se zveřejněním těchto údajů na kandidátní listině a volebních lístcích pro 

volby do školské rady 

 

V(e)………………………………. dne …………………. 

Podpis kandidáta …………………………………………. 

 

 

Datum přijetí přihlášky (vyplní škola): ………………………………………………………… 
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Návrh kandidáta (kandidátů) na člena (členy) školské rady 

Termín voleb do školské rady: 21. 04. 2022 

Volební skupina: Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy 

Jméno a příjmení kandidáta: 

__________________________________________________________ 

Jméno a příjmení kandidáta: 

__________________________________________________________ 

Ve Vodňanech dne: ……………………………… 

Navrhovatel: ………………………… 
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Návrh kandidáta (kandidátů) na člena (členy) školské rady 

Termín voleb do školské rady: 21. 04. 2022 

Volební skupina: Zástupci z řad pedagogických pracovníků 

Jméno a příjmení kandidáta: 

__________________________________________________________ 

Jméno a příjmení kandidáta: 

__________________________________________________________ 

Ve Vodňanech dne: ……………………………… 

Navrhovatel: ………………………… 
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