
Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace vyhlašuje volby
členů školské rady pro nové funkční období.

Kompetence školské rady:
Školská rada jako orgán školy umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Způsob, místo a termín konání voleb:
volby se budou konat kombinovanou formou:
a) prezenčně (pedagogové a rodiče obou částí střední školy)
sborovna, Husova 10, Brno, termín 28. 6. 2021, 9–12 hod. (pedagogové a rodiče, část Husova)
sborovna, Francouzská 101, Brno, termín 28. 6. 2021, 9–12 hod. (pedagogové a rodiče, část Francouzská)
sborovna Francouzská 101, Brno, termín 25. 6. 2021, 11–13 hod. (pedagogové vyšší odborné školy)
b) dálkovým přístupem (studenti vyšší odborné školy), termín 25. 6. 2021, 8–13 hod. 

Počet členů školské rady a vyhlášení voleb členů školské rady:
Počet členů školské rady je Radou Jihomoravského kraje stanoven na devět. Tři členy školské rady volí 
zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: po jednom z každé části školy – SŠ Husova, SŠ Francouzská,
VOŠ, tři členy ŠR volí pedagogičtí pracovníci školy, po jednom z každé části školy – SŠ Husova, SŠ Francouzská,
VOŠ, tři členy ŠR jmenuje zřizovatel. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, 
zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky
školy. 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. Vyučuje-li 
pedagog na střední i vyšší odborné školy, volí tam, kde má převažující úvazek.

Oprávněným voličem člena školské rady pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků je:
a) zákonný zástupce nezletilého žáka školy
b) žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let.
Pro volbu zástupců pedagogických pracovníků je oprávněným voličem pedagogický pracovník školy, který je
zaměstnán na základě platné pracovní smlouvy. Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně
způsobilý k právním úkonům.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje
osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel
školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.
Oprávněným studentům vyšší odborné školy bude rozeslán připravený formulář.

Návrhy kandidátů do ŠR posílejte mailem řediteli školy (luffer@ssudbrno.cz) do 12 hod. 16. 6. 2021. Návrh
kandidáta musí obsahovat: jméno a příjmení, kontakt na kandidáta (telefon, bydliště, mail), čestné prohlášení
navrhovatele, že kandidát s navržením souhlasí.
Seznam všech kandidátů bude zveřejněn 17. 6. 2021 od 12.00 hod. na internetových stránkách školy
www.ssudbrno.cz

V Brně 8. 6. 2021 ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy


