
Oznámení o vyhlášení doplňující volby 
člena školské rady SPŠCH Pardubice

Na základě volebního řádu ze dne 23. 6. 2005  vydaným Radou Pardubického kraje podle §167 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s §59 odst. 1 písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje ředitel SPŠCH Pardubice  termín a způsob doplňující volby člena 
školské rady.

Doplňující volby se konají z důvodu zániku členského mandátu zákonného zástupce žáka, který 
přestal být žákem školy.

Na základě Dodatku č. 1 k volebnímu řádu školské rady ze dne 21. 9. 2020, který byl schválen 
usnesením Rady Pardubického kraje volba proběhne způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Volba proběhne formou ankety přes aplikaci Anketa v programu Bakaláři s výběrem nejvýše jedné 
možnosti. Výsledek ankety bude k dispozici jako soubor s výsledkem hlasování (počty voličů 
a počty hlasů). Zabezpečení takového způsobu je dáno jedinečnými přihlašujícími údaji 
oprávněných voličů a šifrovaným spojením.

Termín: Pondělí 7. 12. 2020 od 8:00 hod do středy 9. 12. 2020 do 23:00 hod

Funkční období  zvoleného člena školské rady v doplňovací volbě končí shodně s funkčním 
obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých  žáků a zletilí žáci (oprávnění voliči) 
SPŠCH Pardubice do dvou týdnů ode dne oznámení termínu voleb tj do 20. 11. 2020. Návrhy 
oprávnění voliči pošlou mailem předsedkyni volební komise Mgr. Ivě Tomanové 
na email: tomanova@spsch.cz

Volební komise byla ustanovena v tomto složení:

Mgr. Iva Tomanová – předsedkyně volební komise

Mgr. Dita Sankotová – člen volební komise

Mgr. Jana Vidrmová – člen volební komise

Anketa k volbě zástupce do školské rady bude oprávněným voličům přístupná v den voleb po 
přihlášení na webovou aplikaci Bakaláři v záložce Ankety, zde bude i návod na provedení volby.

V Pardubicích dne 6. 11. 2020 Ing. Jan Ptáček

ředitel SPŠCH Pardubice

mailto:tomanova@spsch.cz


Anketa k volbě zástupce do školské rady bude oprávněným voličům přístupná v den voleb po 
přihlášení na webovou aplikaci Bakaláři v záložce Ankety.  Zde bude i návod na provedení volby – 
viz  také návod na přihlášení k webové aplikaci Bakaláři:

1. Přihlášení – webová aplikace Bakaláři

2. Zadání uživatelského jména a hesla:

 

3. Ankety
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