
 

VOLEBNÍ PRAVIDLA 

pro hlasování hlasovacími lístky 

18. duben 2023, 6.30–15.00 hod. 

 

• Návrhy na kandidáty je možné odevzdávat do rukou členů volební komise  

do 20. března 2023. Seznam navržených kandidátů bude vyvěšen na nástěnce školy a na 

webových stránkách školy. Vyvěšen bude také seznam navržených kandidátů, kteří se 

kandidatury vzdali. 

• Každý volič označí na hlasovacím lístku křížkem maximálně 2 kandidáty, kterým dává svůj 

hlas. 

• Vyplněný hlasovací lístek vhodí volič do označené volební urny na vrátnici SŠ. 

• Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty stanoví volební komise pořadí kandidátů.  

• Členy školské rady se stávají první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

• Při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě za člena školské rady proběhne další kolo 

voleb pouze těch kandidátů, kteří se umístili na tomto místě. 

• Výsledky voleb budou vyvěšeny dne 19. 4. 2023 na jednotlivých úsecích (TV a PV)  

a webových stránkách školy.  

• Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob se 

uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději za 30 dnů.  

• Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoli ze zákonných 

zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný 

zástupce přiměřený počet hlasů. 

• Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 

Neplatný hlasovací lístek 

• bude-li na něm označeno více kandidátů než dva  

• bude-li dopsáno jméno dalšího kandidáta, které nebylo na hlasovacím lístku uvedeno 

 
 
 
Havířov 27. únor 2023 
 
 
Ing. Vladislav Walach 
ředitel SŠ 



 

VOLEBNÍ PRAVIDLA 

pro elektronické hlasování  

18. duben 2023, 6.30–20.00 hod. 

 

• Návrhy na kandidáty je možné odevzdávat do rukou členů volební komise  

do 20. března 2023. Seznam navržených kandidátů bude vyvěšen na webových stránkách 

školy (www.ssph.cz) včetně navržených kandidátů, kteří se kandidatury vzdali.  

• Každý oprávněný volič obdrží URL odkaz na elektronický hlasovací lístek vytvořený v aplikaci 

MS Forms. Oprávněnému voliči se zobrazí elektronický hlasovací lístek.  

• Každý volič označí na hlasovacím lístku maximálně 2 kandidáty, kterým dává svůj hlas. 

• Vyplněný hlasovací lístek odešle dle uvedených pokynů u hlasovacího lístku. 

• Zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí jen zákonní zástupci a zletilí žáci. 

Za nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. Zastupuje-li zákonný zástupce 

více sourozenců docházejících na naši školu, má přiměřený počet hlasů. 

• Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty stanoví volební komise pořadí kandidátů.  

• Členy školské rady se stávají první 2 kandidáti s největším počtem získaných hlasů. 

• Při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě za člena školské rady proběhne další kolo 

voleb pouze těch kandidátů, kteří se umístili na tomto místě. 

• Výsledky voleb budou vyvěšeny dne 19. 4. 2023 na jednotlivých úsecích (TV a PV) a webových 

stránkách školy.  

• Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech zákonných 

zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů oprávněných volit. 

• Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob se 

uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději za 30 dnů.  

• Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.  

 

 

 
 
Havířov 27. únor 2023 
 
 
Ing. Vladislav Walach 
ředitel SŠ 


