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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SPŠT 

 

 

Jméno a příjmení:........................................................................... 

 

Trvalý pobyt:................................................................................. 

 

Kontakt: 

 

tel.:........................................ mob. tel.:......................................... 

 

Třída:................... 

 

 

Kandidát je zletilým žákem Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, 

Belgická 4852, příspěvková organizace. 

 

 

Prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou pro volby do Školské rady Střední průmyslové 

školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. 

 

Nejsou mi známy žádné překážky dle zákona č. 561/2004 Sb., které by mi bránily účastnit se 

voleb do Školské rady (viz níže). 

 

1. Členem Školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti, je plně 

svéprávná a vyslovila souhlas se jmenováním nebo kandidaturou a byla řádně jmenována 

nebo zvolena v souladu s Volebním řádem pro volby do Školských rad, základních, 

středních a vyšších odborných škol, který byl schválen Radou Libereckého kraje č. 

160/15/RK dne 10. 2. 2015. 

2. Členem Školské rady nemůže být osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný 

trestní čin. 

3. Týž člen Školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky. 

4. Funkční období členů Školské rady je tříleté. Ke zvolení dojde ukončením hlasování  

a vyhlášením výsledků. 

5. Ředitel školy přezkoumá ve lhůtě od 15. do 8. dne přede dnem voleb do Školské rady 

předložené návrhy. Nemá-li návrh všechny náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje je 

kandidát z voleb vyloučen. 

6. Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Při vzdání se 

kandidatury v průběhu hlasování se nepřihlíží k hlasům pro něj odevzdaným. Zvolený 

kandidát může po ukončení hlasování na svou funkci písemně rezignovat. Prohlášení  

o vzdání se kandidatury nebo rezignaci je nutno doručit řediteli školy. Toto prohlášení 

nelze vzít zpět. 

 

 

 

V............................dne.....................2021         podpis:.................................. 

 

http://www.spstjbc.cz/

