Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Hotelova-skola-plzen.cz

Na základě Volebního řádu pro volby do školské rady Akademie hotelnictví a cestovního ruchu,
s.r.o., Nade Mží 1, Plzeň, který vydal zřizovatel školy

vyhlašuji volby do školské rady
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy a zletilé žáky školy
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí jednoho zástupce ve školské radě.
Pro volbu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy stanovuji
tento termín:

20. listopad 2014
Průběh voleb do školské rady :
1. Právo volit svého zástupce a být volen do školské rady má každý zákonný zástupce
nezletilého žáka školy a zletilý žák.
2. Školská rada je tříčlenná. Učitelé volí jednoho zástupce z řad pedagogického sboru, zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy volí jednoho zástupce z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků a zletilých žáků školy, třetího člena ŠR jmenuje zřizovatel.
3. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy nejprve navrhují své kandidáty na
členství ve školské radě. Své návrhy s písemným souhlasem kandidáta mohou odevzdat
třídnímu učiteli nebo vedení školy nejpozději do 7. listopadu 2014.
4. Z navržených kandidátů sestaví přípravný výbor volební listinu kandidátů pro volbu za
zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy. Volební listina bude zveřejněna
nejpozději 10 dní před konáním voleb na dveřích hlavního vchodu a na webových
stránkách školy (www.hotelova-skola-plzen.cz).
Volba kandidátů probíhá volbou do volební schránky dne 20. listopadu 2014 od 12:00
do 17:00 v prostorách budovy školy - recepce ve vestibulu (15:00 – 17:00).
Seznam oprávněných voličů zajistí volební komise opisem ze školské matriky.
5. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty zakroužkováním pořadového čísla před jménem
kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je ten, na němž volič označí kroužkem maximálně
jednoho kandidáta.
6. Přípravný výbor zpracuje výsledky hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle
počtu získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy
školské rady. V případě rovnosti rozhoduje los.
Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy
V Plzni 16. 10. 2014

