Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace
v souladu s § 167 zákona 561/ 2004 Sb. (školský zákon)
vyhlašuje
na 22. a 23. 4. 2021 doplňující volby do školské rady střední školy
Přípravný výbor pro volbu členů školské rady jmenovaný ředitelkou školy RNDr. Janou
Foltýnovou Ph.D. dne 22. 3. 2021 v souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
a na základě usnesení Rady Moravskoslezkého kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s účinností
ode dne 1. 5. 2009 ve znění pozdějších změn ke dni 1. 7. 2016

oznamuje
všem oprávněným osobám – zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům - termín hlasování
do školské rady.
Volby se konají elektronickou formou. Hlasování bude spuštěno 22. 4. 2021 v 8 hodin
a ukončeno 23. 4. 2021 v 12 hodin. Volební lístky budou umístěny na stránkách školy
https://zdrav-ova.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx v záložce Ankety.
Školská rada střední školy má rozhodnutím zřizovatele 6 členů.
Třetinu kandidátů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí
žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů rady je 3 roky. Členové
školské rady se volí tajným hlasováním.
Přípravný výbor pro volby nyní shromažďuje návrhy na kandidáty za zákonné zástupce
nezletilých žáků a kandidáty za zletilé žáky. Jejich volební období skončí v dubnu 2023.
Přípravný výbor:
Mgr. Zdeňka Zemanová – předseda
Mgr. Jana Dziková – člen
Mgr. Jakub Hubert – člen.
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty na členství je do 7. 4. 2021 do 12hodin. Své návrhy
zasílejte na e-mail předsedkyně přípravného výboru zdenka.zemanova@zdrav-ova.cz.
Celá kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději do 8. 4. 2021.
V Ostravě dne 24. 3. 2021
za přípravný výbor:
Mgr. Zdeňka Zemanová – předseda
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