Škola Kateřinky Liberec
Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o.

___________________________________________________________________________
Zletilým žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků SOU nábytkářského a SOŠ
Doplňující volby do Školské rady SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o.
Vážení rodiče, vážení žáci,
Jak jsem Vás již informoval, je nezbytné, aby v nejbližším vhodném termínu proběhly
doplňující volby do školské rady SOU nábytkářského a SOŠ.
Školská rada je tříčlenná a v doplňujících volbách budou volit svého zástupce pouze zletilí
žáci a zákonní zástupci nezletilých ze svých řad.
Volby proběhnou v souladu s Volebním řádem, který umožňuje volbu klasickým způsobem
tj. vhozením volebního lístku do volební urny nebo i elektronicky.
Zletilí žáci budou volit 7. listopadu 2017 klasickým způsobem tj. vhozením volebního lístku
do volební urny ve škole ve svých třídách od 10 do 14 hodin. Zákonní zástupci nezletilých
žáků SOU nábytkářského a SOŠ budou stejným způsobem volit svého zástupce na třídních
schůzkách rodičů od 16 do 19 hodin dne 7. a 14. listopadu 2017.
V současné době se na základě návrhů připravuje Kandidátní listina s návrhy na kandidáty do
Školské rady. Spolu s Volebním řádem bude od 1. listopadu zveřejněna na našich webových
stránkách www.skolakaterinky.cz.
Průběh a zabezpečení voleb do školské rady
1. Podle Kandidátní listiny připraví škola Volební lístky označené razítkem školy. Volební
lístky obdrží oprávnění voliči v místě konání voleb před vlastními volbami.
Z navržených kandidátů zvolí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jednoho člena
do Školské rady tak, že na Volebním lístku označí jeho číslo, uvedené před jménem,
zakroužkováním.
2. Volební komise ručí za to, že po celou dobu od zahájení voleb až do jejich ukončení
14. listopadu, bude volební urna zapečetěna. Po ukončení voleb přepočítá volební komise
hlasy jednotlivých kandidátů a nejpozději 16. listopadu do 20 hodin zveřejní výsledky
voleb na našich webových stránkách.
3. Zvolenému kandidátovi vystaví ředitel školy osvědčení o jeho zvolení do funkce člena
školské rady SOU nábytkářského a SOŠ.
Předem Vám všem děkuji za součinnost a spolupráci při volbách do Školské rady.
V Liberci 23. 10. 2017

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

