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Vyhlášení voleb pro doplnění školské rady na období 2020-2023  
  
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby pro doplnění školské rady 
Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec na období březen 2020 až únor 
2023. 
 
Posun z března 2020 z důvodu uzavření školy v době koronavirové pandemie.  
 
 
V Humpolci 25. 8. 2020  
Ing. Olga Krankusová, ředitelka školy 

Základní informace a termíny  
  
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Protože 

k 31. 8. 2020 ukončí činnost ve školské radě zástupce učitelů a zástupce pedagogů, je třeba zvolit 

nové členy rady. Volba pro oprávněné osoby bude vyhlášena prostřednictvím webové aplikace 

Bakaláři a webových stránek školy.  Volba pro pedagogy proběhne na poradě pedagogických 

pracovníků 31. 8. 2020.  

Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 8. 9. 2020 do 15 hodin na 

připraveném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy nebo ho bude možné stáhnout z www 

stránek školy. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na 

formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu 

školy. Listina kandidátů bude zveřejněna od 9. 9. 2020 na nástěnce v budově školy a na www 

stránkách školy. Volba proběhne v pondělí 14. 9. 2020 od 6:00 do 22:00 prostřednictvím 

internetového hlasování. Webový odkaz bude zaslán zprávou v aplikaci Bakaláři nejpozději den 

před konáním voleb.  
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V Humpolci 1. 9. 2020 

 

 

Oznámení o jmenování volební komise 
 
V souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním 
řádem školské rady při Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. 
jmenuji volební komisi, která zajistí řádnou přípravu a realizaci voleb členů školské rady z řad 
pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků a zletilých žáků pro období následujících tří 
let od března 2020 do března 2023. 
 
Jmenovaná volební komise: 
 
Ing. Smištík 
 
Mgr. Dalíková 
 
Mgr. Lutnerová 
 
 
 
 
Ing. Olga Krankusová 
ředitelka školy 
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NOMINAČNÍ LIST KANDIDÁTA DO ŠKOLSKÉ RADY STŘEDNÍ ŠKOLY 

INFORMATIKY A CESTOVNÍHO RUCHU SČMSD HUMPOLEC  

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení navrhovatele: 
Trvalé bydliště: 
 
 
 
Jméno a příjmení kandidáta: 
Trvalé bydliště: 
 
 
 
Kandidát svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s kandidaturou a že mu 
nejsou známy překážky volitelnosti. 
 
Datum:     Podpis kandidáta: 
 

 

 

 

 

Nominační lístek odevzdejte v kanceláři školy nebo zašlete poštou 
nejpozději do 8. 9. 2020.  
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V Humpolci 10. 9. 2020 

 

 

Oznámení  
 

Ředitelka Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec ve 
spolupráci s volební komisí oznamuje 
 
 
Jména kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 
 
 

1. Adam Růžička 

2. Ladislav Nečil 

3. Darek Vraňák 

 
 
První kolo voleb do školské rady proběhne 14. 9. 2020 od 6.00 do 22.00 
prostřednictvím internetového hlasování. Webový odkaz bude zaslán zprávou 
v aplikaci Bakaláři nejpozději den před konáním voleb.  
 
 
Ing. Olga Krankusová 
ředitelka školy 
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Zápis o průběhu a výsledku hlasování do Školské rady 2020-2023 
 

Na Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec proběhlo ve dnech 31. 8. a 
14. 9. 2020 hlasování ve volbách do školské rady. Volby probíhaly v souladu s platným volebním 
řádem.  
 
 

Volba zástupce pedagogů  
Ředitelka školy zahájila hlasování 31. 8. v 11:30 hlasování pro pedagogické pracovníky a ukončila 
ve 13 hodin. Hlasování probíhalo tajně, vhozením vyplněných hlasovacích lístků do volební urny. 
Po skončení voleb byly zjištěny výsledky hlasování.  
Počet pedagogů oprávněných volit  - 19 
Výsledek voleb – Mgr. Mixa – 45%, byly vyřazeny neplatné hlasovací lístky 
 

Mgr. Lukáš Mixa, člen školské rady 
 

Volba zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců 
Ředitelka školy zahájila hlasování 15. 9. v 6:00 hlasování a ukončila v 22 hodin. Hlasování probíhalo 
tajně, pomocí elektronického formuláře. Cesta k jeho přístupu byla ve stanoveném termínu 
zveřejněna na Nástěnce v systému Bakaláři. Po skončení voleb byly zjištěny výsledky voleb. 

 
 
Ladislav Nečil, člen školské rady 

 
 
 
 
V Humpolci 17. 9. 2020  
Zapsala Ing. Olga Krankusová, ředitelka školy 
Členové volební komise Ing. Smištík, Mgr. Dalíková, Mgr. Lutnerová 
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Adam Růžička

Ladislav Nečil 

Darek Vraňák

Výsledky doplňujícíh voleb do školské rady 2020

Adam Růžička Ladislav Nečil Darek Vraňák


