
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace 
 

 
Ředitel Střední školy obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace vyhlašuje 

 

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

Vážení, 
 
v souladu s ustanovením §167 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě „Volebního řádu školské rady“ vydaného 
Ústeckým krajem č. 43/21R/2009 dne 1. 7. 2009 Vám oznamuji, že dne 2. listopadu 2016 se koná první 
kolo a dne 23. listopadu 2016 se koná druhé kolo voleb do školské rady. Volby se konají v budově SŠ 
obchodu a služeb, Teplice, p.o. na adrese Teplice, Alejní 12, od 13:00 do 17:00 hodin. 
 
K volbám vezměte svůj občanský průkaz. 
 
1. kolo 

 1. kolo voleb proběhne 2. 11. 2016 v budově SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o., na adrese 
Teplice, Alejní 12, v době od 13:00 do 17:00 hodin. 

 V prvním kole voleb navrhují zákonní zástupci zletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávnění 
voliči) kandidáty na členství ve školské radě. 

 Oprávnění voliči obdrží od volební komise kandidátní lístek, na který napíší jméno jednoho 
kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků na členství ve školské 
radě. 

 Vyplněný kandidátní lístek vhodí každý volič do volebního boxu. 

 Kandidátní lístek s více návrhy bude neplatný. 
 
2. kolo 

 2. kolo voleb proběhne 23. 11. 2016 v budově SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o. na adrese: 
Teplice, Alejní 12, v době od 13:00 do 17:00 hodin. 

 Ve druhém kole voleb se určí pořadí navržených kandidátů na členství ve školské radě tajnou 
volbou. 

 Oprávnění voliči obdrží od volební komise volební lístek s navrženými kandidáty na členství ve 
školské radě z prvního kola a v prostorách tomu určených označí křížkem svého kandidáta. 

 Označený volební lístek vhodí do volebního boxu. 

 Na volebním lístku může být označen maximálně jeden kandidát. 

 Volební lístek s vyšším počtem označených kandidátů bude neplatný. 

 Členy školské rady se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 
 

 
Složení volební komise:  Ing. Dana Belková 

    Mgr. Hana Babůrková 
    pí Anna Štychová 
 
 
 
 
Teplice, 18. 10. 2016      Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA 
          ředitel školy 


