
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  

a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 
 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením Rady Ústeckého kraje  

č. 42/108R/2012 vyhlašuji volby do:  

 

1. Školské rady Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, 

Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most při VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, 

Most, příspěvková organizace  

             Školská rada VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most je devítičlenná  

 3 členy jmenuje zřizovatel (Ústecký kraj) 

 3 členy volí pedagogičtí pracovníci 

 3 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti školy  
 (Legislativní ustanovení a charakteristika školské rady jsou zveřejněny na informačním panelu v budově školy a na 

webových stránkách školy www.vos-sosmost.cz)  

 

První kolo voleb (návrh kandidátů na členství ve Školské radě) 

Návrhy kandidátů lze podat do 15. 9. 2021 na sekretariátech  školy, budova A - Zdeňka Fibicha 2778/20, 

434 01 Most  a budova B - J. E Purkyně 272 (Formuláře pro návrh kandidátů jsou k dispozici na sekretariátech 

školy, případně jsou ke stažení na webových stránkách školy. Použití formuláře není pro podání návrhu podmínkou.) 

Návrh musí obsahovat:  

a) název školské rady, do které je kandidát navrhován  (Školská rada VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most)  

b) příjmení a jméno navrženého kandidáta 

c) označení skupiny voličů, za které je nominován (za pedagogické pracovníky nebo zákonné 

zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty) 

d) příjmení a jméno navrhovatele 

e) datum a podpis navrhovatele 

Volební listina navržených kandidátů bude zveřejněna 17. 9. 2021 na informačním panelu v budově školy 

a na webových stránkách školy (www.vos-sosmost.cz)  

 

Druhé kolo voleb (tajná volba navržených kandidátů) 

22. 9. 2021 volby do Školské rady VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ  

 v 14:00-17:00 hod. volí v budově A a budově B školy (ve vestibulech) rodiče nezletilých žáků 

SOŠ 

 v 9:40-11:00 hod. volí v budově A školy (vestibul hl. vchodu) zletilí žáci  OA a SPgŠ a studenti 

VOŠ ekonomické, sociálně-právní a oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 

 v 9:40-11:00 hod. volí v budově B školy (vestibul) zletilí žáci SZŠ a studenti VOŠ zdravotnické 

 v 8:00-14:00 hod. volí v budově A i B školy (sekretariáty škol) pedagogičtí pracovníci 

 

 

 

V souladu s výše uvedeným legislativním ustanovením jmenuji volební komisi: 

Pro volby do Školské rady VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most:                

Předseda: PhDr. Věra Potužáková, členové: Mgr. Vladimíra Müllerová, Mgr. Karel Singer                                    

 

 

 

V Mostě dne 30. 8. 2021                                               Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy            

http://www.vos-sosmost.cz/
http://www.vos-sosmost.cz/

