
Školská rada Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci, 
 
     v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) se zřizuje školská 
rada Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 jako orgán školy umožňující zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, 
podílet se na správě školy. Kompetence školské rady jsou uvedeny v § 168 školského zákona. 
     V souladu se školským zákonem a Volebním řádem, schváleným Radou JMK zveřejňuji 
níže uvedené skutečnosti: 

• školská rada Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská 7/9 má 6 členů (2 členy 
jmenuje zřizovatel, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a 2 
členy pedagogičtí pracovníci školy), 

 
• návrhy či přihlášky na členy školské rady musí být doručeny na sekretariát školy 

nejpozději do 15. srpna 2008. Návrhy lze doručovat osobně nebo poštou na adresu: 
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9, 602 00 , Ing. Bencaliková, 

 
• kandidátem na člena školské rady může být každý občan ČR plně způsobilý k právním 

úkonům, 
 
• návrh kandidátů nebo přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, povolání kandidáta, 

bydliště, popř. kontaktní adresa, stručný popis vztahu k práci ve školské radě, 
      označení, za kterou skupinu kandiduje a vlastnoruční podpis, 
      kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách školy www.szs-jaselska.cz a          
      v prostorách školy, 
 
• volby pedagogickými pracovníky proběhnou dne 28. srpna 2008, 
 
• volby zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhnou dne 4. září 

2008 v době od 8:00 – 17:00 hodin ve sborovně učitelů, kde obdrží oprávnění voliči 
hlasovací lístky, 

 
• oprávnění voliči budou hlasovat osobně. Volby se uskuteční na základě rovného a 

přímého volebního práva. V případě, že bude více kandidátů jsou voliči povinni 
označit 2 kandidáty na hlasovacím lístku (jinak je hlasovací lístek neplatný), 

 
• výsledky voleb budou zveřejněny 10. září 2008 na webových stránkách školy a 

v prostorách školy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 27.6.2008    PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 
              ředitelka Střední zdravotnické školy 
    



 


