Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5
VYPSÁNÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
– ZÁSTUPCI ZLETILÝCH A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ –
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Ředitelka školy vypisuje doplňkové volby do školské rady za zletilé žáky a zákonné
zástupce nezletilých žáků dle Návrhu ředitelky školy k organizačnímu zajištění voleb
do Školské rady č. j. 311/05 ze dne 2005-09-27.
Termín voleb pro zákonné zástupce nezletilých žáků:
27. března 2019 od 18:00 do 19:30 h v době třídních schůzek.
Termín voleb pro zletilé žáky:
26. března 2019 od 9:00 do 13:00 h dle rozpisu.
Místo konání voleb: budova ČAO, Resslova 5, Praha 2
Kandidátní listina bude vyvěšena nejpozději 30 dnů před konáním voleb.
Volby zajistí volební komise. Členy volební komise jsou:
Ing. Marie Šimůnková, RNDr. Zuzana Rohlíčková, Mgr. Michal Záruba.
Volební komise může pověřit samotnou organizací voleb členy pedagogického sboru.
Volby jsou tajné a přímé. Při volbách musí být dodržovány demokratické zvyklosti,
jinak bude volba prohlášena za neplatnou. Při volbě se volič prokazuje platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volit může každý, kdo je zapsán na seznamu oprávněných voličů. Na seznamu
oprávněných voličů jsou zapsáni všichni žáci, kteří dosáhli nejpozději 26. března 2019
věku 18 let. Za žáky, kteří nedosáhli k 26. březnu 2019 věku 18 let, volí jejich zákonný
zástupce.
Jestliže nebude volič zapsán na seznamu oprávněných voličů a prokáže své právo
volit, bude mu volba umožněna a bude dodatečně zapsán na seznam oprávněných
voličů.
Každý oprávněný volič má právo na jediný hlas. Hlas je platný, jestliže volič na
originálním volebním lístku zakroužkuje číslo jednoho (max. 2) kandidátů a přeložený
volební lístek vhodí do volební schránky. Volba jiným způsobem bude prohlášena za
neplatnou a volební lístek bude vyřazen.
Volební komise po uzavření voleb sečte počty vydaných volebních lístků, počty
platných volebních lístků, volební účast a hlasy pro jednotlivé kandidáty. Po sečtení
hlasů sestaví komise protokol o průběhu voleb a vyhlásí výsledky voleb. Volby jsou
platné pouze v případě, že budou dodrženy všechny zákonné podmínky,
demokratické zásady a voleb se zúčastní více než 1/5 oprávněných voličů.
Volby proběhnou v souladu s usnesením Rady HMP č. 330 ze dne 22. 3. 2005
a přílohy k tomuto usnesení č. 358 ze dne 31. 3. 2009.
Nově zvolení členové školské rady z řad zletilých žáků zahájí svou činnost
1. června 2019.

Praha 26. února 2019

KANDIDÁTI DO DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
– ZÁSTUPCI ZLETILÝCH A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ –

K 24. únoru 2019 se přihlásili do voleb do Školské rady tito kandidáti
(uvedeni v abecedním pořadí):

Příjmení a jméno
kandidáta

Typ kandidatury

Kandidát
kandiduje za

Třída

Havránek Radek

zletilý žák

sám za sebe

2. A

Kapková Tereza

zletilá žákyně

sama za sebe

2. C

Litschová Kristýna

zletilá žákyně

sama za sebe

2. D
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