Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, www.prumkadc.cz

Volby do školské rady VOŠ a SPŠ Děčín 2018
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková vyhlašuje volby do školské rady na funkční období listopad 2018 –
listopad 2021.
Do přípravného výboru jsou jmenováni:
•
•
•

Bc. Pavla Reimerová
Jana Švarcová
Ing. Veronika Klímová

Volby do školské rady proběhnou tajným hlasováním ve dvou kolech:

1 kolo:
První kolo proběhne v termínu 1. 10. – 10. 10. 2018.
Do školské rady budou voleni 2 zástupci za pedagogy – 1 zástupce za středisko CSA a 1 zástupce za
středisko SLO a 2 zástupci za žáky školy - 1 zástupce za středisko CSA a 1 zástupce za středisko SLO
(voleni mohou být zletilí žáci a studenti nebo zákonní zástupci nezletilých žáků).
Návrhy kandidátů lze předat v termínu do 10. 10. 2018:
•
•
•

Elektronicky ne e-mail info@prumkadc.cz
Osobně na sekretariáty škol Čsl. armády, Slovanská
Poštou na adresu: VOŠ a SPS Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I

Navržení kandidáti budou s návrhem seznámeni a v případě souhlasu budou nominováni do 2. kola
voleb.

2. kolo:
Druhé kolo proběhne v termínu do 26. 10. 2018.
Kandidáti za pedagogy budou voleni tajným hlasováním analogickou formou prostřednictvím vhození
hlasovacího lístku do hlasovací urny umístěné ve sborovnách středisek školy do 26. 10. 2018. Hlasy
budou poté hromadně sečteny. Z kandidátů lze vybrat 1 zástupce do školské rady na jeden hlasovací
lístek, zvolen bude první v pořadí hlasů.
Kandidáti za žáky a studenty školy budou voleni tajným hlasováním elektronickou formou
prostřednictvím ankety v programu Bakaláři, která bude zveřejněna v termínu od 15. 10. do 26. 10.
2018.
Hlasy budou poté hromadně sečteny. Z kandidátů lze vybrat 1 zástupce do školské rady, zvolen bude
první v pořadí hlasů.
Pokud nebude naplněna nadpoloviční většina hlasujících, bude následně vyhlášeno 3. kolo.

V Děčíně 27. 9. 2018
Ing. Jana Vacková
ředitelka školy

