
        Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace   

                                                               

OZNÁMENÍ 
 

V souladu s ustanovením článku 3 bod 1. a 2. Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost 

vykonává příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková 

organizace, jež byl schválen usnesením rady Moravskoslezského kraje č. 89/5549 ze dne 20. července 2011 

jako příloha č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách 

zřizovaných Moravskoslezským krajem, 

svolává 

volební komise jmenovaná ředitelem školy oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona 

zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti školy k řádným volbám členů školské rady - dvou 

zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů školy a jednoho zástupce 

pedagogických pracovníků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Školská rada při střední 

škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 

příspěvková organizace, byla zřízena radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 18/895 ze dne 13. 

července 2005 a v souladu   s ustanovením § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada při střední škole má 6 členů a ve 

své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 školského zákona v platném znění. Řádné volby do školské rady 

jsou svolávány k naplnění práva volby dvou členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 

zletilí žáci a studenti školy a dvou členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci školy. Oprávněné osoby 

navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě v písemné podobě 

prostřednictvím sekretariátu školy nejpozději do 30. 9. 2017. 

Volba členů školské rady proběhne dne 10. 10. 2017 od 8,00 - 15,30 hodin ve Střední škole technické a 

zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizaci. 

V Novém Jičíně 5. 9. 2017                       Ing. Věra Nováková              PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy 

Členové volební komise:  předsedkyně Ing. Věra Nováková, členové: Mgr. Oldřich Geryk, Michal Prašivka 

Seznam navržených kandidátů do školské rady: 

a) za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty školy: 

 1. JUDr. Magda Dobrovolná, Nový Jičín 

 2. Petr Koliba, Bartošovice  

             3. Monika Kučerková, Nový Jičín 

  b) za pedagogické pracovníky školy: 

 1. Mgr. Pavel Dubec 

 2. Mgr. Renáta Glogovská 

             3. Mgr. Eva Purmenská 

             4. Ing. Svatopluk Vrážel   


