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Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do školské rady 
(zástupců z řad zletilých žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků školy) 

 
V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem školské rady, schváleným 
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012, vydala ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem Příkaz ředitele školy č.1/2021 k přípravě a realizaci voleb v podmínkách školy. 
 
  
Příprava voleb do školské rady: 

1. Ředitelka školy jmenovala volební komisi, která byla pověřena organizací voleb. Při přípravě voleb bylo 
postupováno podle výše uvedených dokumentů. Kandidátky byly předem projednány a volby byly realizovány 
podle Příkazu ředitele č. 1/2021. Školská rada při Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem 
byla usnesením Rady Zlínského kraje určena v počtu šesti členů. V souvislosti s ukončením funkčního období 
školské rady dne 11. 7. 2021 byly vypsány nové volby, v rámci nichž byli zvoleni dva noví členové za zletilé žáky 
školy a zákonné zástupce nezletilých žáků a dva noví členové z řad pedagogických pracovníků školy. 
 

2. Složení volební komise: 
ředitelka školy jmenovala dne 6. 4. 2021 volební komisi ve složení: 

 Ing. Jaroslav Čech - za úsek teoretického vyučování - předseda 

 Ing. Zdeněk Sedláček - za úsek teoretického vyučování – člen 

 Gabriela Holčáková - za úsek provozní - člen 
 
3. Průběh a výsledky voleb do školské rady: 

Ředitelka školy vyhlásila termín konání voleb do školské rady na období 3. 5. 2021 – 18. 5. 2021.  Voleni byli dva 
členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků elektronicky přes informační systém školy 
EDOOKIT (3. 5.2021 – 16. 5.2021) a dva členové školské rady z řad pedagogických pracovníků školy v budově školy 
Holešovská 394 (18. 5. 2021). 
Volební komise dne 19. 5. 2021 sečetla platné hlasy, dne 20. 5. 2021 oficiálně zveřejnila výsledky voleb do školské 
rady.  

 
 

Jako zástupci pedagogických pracovníků školy byli do školské rady při SŠNO Bystřice pod Hostýnem zvoleni: 

 Marcel Kozlanský - učitel odborného výcviku 

 Radek Pluháček - učitel odborného výcviku 
 
  

Jako zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy byli do školské rady při SŠNO Bystřice pod 
Hostýnem zvoleni: 

 Jakub Zábranský - zletilý žák třídy S3 

 Pavla Řeháčková -  matka nezletilé žákyně třídy DN1 
 
 
 
 
Ing. Bc. Olga Pastyříková    
 
 
V Bystřici pod Hostýnem 20. 5. 2021 

 
 


