V Praze dne 1. 11. 2022
Vážení a milí,
dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., vyhlašuji volby do Školské rady (dále jen ŠR),
a to zejména z důvodu ukončení funkčního období jejich 2 členů z řad
pedagogů a 1 člena z řad zástupců žáků, studentů a rodičů.
Současné složení školské rady je 6 členů, z toho: 2 zástupci zřizovatele,
2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci žáků, studentů a rodičů.
Složení Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9, k 31. 8. 2022
Funkce

Jméno

Kontakt

Předsedkyně
a zástupce pedagogů

Ing. Markéta Musilová
končící funkční období

marketa.musilova@textilniskola.cz

Zástupce pedagogů

Mgr. Alžběta Balounová/ukončen
pracovní poměr

alzbeta.balounova@textilniskola.cz

Zástupce zřizovatele

Ing. Marie Kousalíková

kousalikova@gmail.com

Zástupce zřizovatele

Petr Bernat

bernatp@email.cz

Zástupce žáků/
studentů/rodičů

Samuel Pojsl

samuel.pojsl@textilniskola.cz

Zástupce žáků/
studentů/rodičů

Antonie Smetanová/přerušila studium

antonie.smetana@textilniskola.cz

Volby se konají od 1. 11. 2022 do 16. 11. 2022.
Každý má 1 hlas a budou vydány platné hlasovací lístky s razítkem školy.
Bez tohoto označení nebude hlas platný. Hlasuje se buď zaškrtnutím
nominovaného kandidáta nebo uvedením a zaškrtnutím jména vlastního
kandidáta. Volby proběhnou ve škole, vhozením platného lístku do urny.
Zástupci žáků, studentů a rodičů volí 1 zástupce do školské rady.
Volit mohou vždy zletilí žáci, studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků. Dne
16. 11. 2022 proběhnou třídní schůzky, kde zákonní zástupci nezletilých žáků
mohou uplatnit svůj hlas.
Každý pedagogický pracovník obdrží jeden hlasovací lístek a volí 2 kandidáty.

Dle odst. (3)§ 167 zákona 561/2004 Sb., platí, že týž člen školské rady nemůže
být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých
žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován
zřizovatelem ani ředitelem školy.
Vzor platného volebního lístku pro volbu 1 zástupce žáků, studentů a rodičů:
1. nominace předsedkyně ŠR z řad zástupců rodičů: p. Dana Kučerová
2. nominace vlastního kandidáta……………………………………………

(křížkem označte svou volbu = 1 kandidáta)
datum a razítko školy

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

Vzor platného volebního lístku pro volbu 2 zástupců pedagogů:
1. nominace předsedkyně ŠR z řad pedagogů: MgA. Aleš Růžička
2. nominace vlastního kandidáta……………………………………………
3. nominace vlastního kandidáta……………………………………………

(dvěma křížky označte svou volbu= 2 kandidáti)
datum a razítko školy

Po skončení voleb bude ustavena volební komise složená ze stávající školské
rady a budou zveřejněny výsledky.
Ustavující schůzi po vyhlášení výsledků svolám bez zbytečného odkladu.
Děkuji všem za spolupráci a přeji úspěšnou volbu!
S pozdravem
Ivana Hýblová, ředitelka školy
SUSTR_50101112022

