
 
 

Doplňující volby do Školské rady SPŠT_2021 
  

Dne 14. 05. 2021 byla ustanovena volební komise, kterou na základě volebního řádu zveřejněného 

Libereckým krajem ustavuje pro tento účel z řad oprávněných osob a pedagogů ředitel školy. Ředitel 

je předsedou komise a komise musí být nejméně tříčlenná. 

 

Složení komise: 

Mgr. Petr Froněk Předseda 

Bc. Martina Šlajerová 1. člen 

Juana Bláhová, DiS 2. člen 

 

Volební komise zajišťuje přípravu a průběh voleb v souladu s volebním řádem vydaným Radou 

Libereckého kraje č.160/15RK ze dne 10. 2. 2015 

 

Informace oprávněným osobám: 

a)   Vyhlášení voleb – dne 14. 05. 2021 na webu školy a sborovně 

          pozice:   dva zástupci z řad pedagogického sboru 

                                        pozice: dva zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 

                                                       a zletilých žáků  

a.     Nominace svých kandidátů předkládejte v sekretariátu školy do 28. 05. 2021. 

b.    Pro nominaci použijte formulář, který je k dispozici na sekretariátu školy nebo webu školy. 

c.     K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, které je také   

 k dispozici na sekretariátu školy nebo webu školy. 
     

b) Oznámení o zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogickými pracovníky a zákonnými  

   zástupci nezletilých žáků  a zletilými žáky bude dne 01. 06. 2021 na nástěnce školy v 5. patře  

   a na webu školy 

c) Volební lístky budou k dispozici pro pedagogy ve sborovně v 5. patře 14. a  15. 06. 2021. 

d) Volební lístky budou k dispozici pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

    na sekretariátu ve 4. patře 14. a  15. 06. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto a další informace bude volební komise průběžně zveřejňovat ve sborovně a na webu školy. 

Volební řád pro volby do školských rad je k dispozici na školním webu. 

 

 

                                                                                                                         Mgr. Petr Froněk  

V Jablonci nad Nisou dne 14. 05. 2021                                                             ředitel školy 

Den voleb – 14. a 15. června 2021. 

Křížkem označené volební lístky se budou vhazovat do schránky (papírová 

krabička) umístěné v sekretariátu školy. 

 


