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- Školská rada (dále jen „rada“), jako orgán školy, umožňuje účast rodičů, zletilých žáků 

a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem 

rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy, 

a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 

- Školskou radu zřizuje zřizovatel a je šestičlenná 

- 1/3 ŠR jmenuje Rada Karlovarského kraje 

1/3 ŠR volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci a studenti 

1/3 ŠR volí pedagogičtí pracovníci 

- Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem 

školy.  

- Funkční období členů ŠR je tři roky. 

- Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

-  Volba členů do ŠR se řídí Volebním řádem pro školské rady. Tento volební řád byl schválen 

usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 924/09/13 ze dne 18. září 2013.  
 http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/Volebn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-pro-

volby-do-%C5%A1kolsk%C3%BDch-rad.aspx 

 

- V žákovské kurii (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků) budou zvoleni 2 členové 

ŠR. Hlasování je veřejné. Zletilí žáci a studenti volí dne 8. 11. 2017 během vyučování a zákonní 

zástupci nezletilých žáků mohou volit během schůzek rodičů a přátel školy dne 8. 11. 

2017. (Po příchodu volební komise volí pouze jeden zákonný zástupce nezletilého žáka) 

 

- Před příchodem volební komise se všichni, kteří se zúčastní volby, zapíší do prezenční listiny 

Seznam voličů, kterou předáte volební komisi. 

 

 

SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBU 
Školské rady Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, p.o. 

„žákovská kurie“ 

 

Halapej Michal  

Otec žáka 1. a 4. ročníku. Obchodní zástupce firmy ELKO. Bydliště Nejdek.  

 

Mertlová Andrea 

Studentka 1. ročníku vyšší odborné školy Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ 

Karlovy Vary, p.o. Bydliště Rotava. 
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