Gymnázium Velké Meziříčí
Oznámení

Volby do školské rady
Ředitel Gymnázia Velké Meziříčí vyhlašuje v souladu s ustanovením §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina pro zřizování školských rad při základních, středních a vyšších
odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 21. 6. 2005 (RK-22-2005-41, př. 1) a s volebním
řádem školské rady při základní škole, střední škole, vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Gymnázium Velké Meziříčí (RK-22-2005-41, př. 3), v platném znění

volby do školské rady.
Školská rada Gymnázia Velké Meziříčí je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel (Kraj Vysočina), dva
členy volí pedagogičtí pracovníci a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci.
Funkční období členů školské rady je tříleté.
Způsob voleb
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci školy volí dva členy školské rady, pedagogičtí
pracovníci školy volí rovněž dva členy školské rady. Týž člen školské rady nemůže být zvolen zákonnými
zástupci zletilých žáků a zletilými žáky a zároveň pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního
práva. Volič hlasuje osobně. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny
volit členy školské rady. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci se musí prokázat občanským průkazem nebo
pasem. Platný volební lístek obsahující seznam všech kandidátů bude ten, na kterém budou označeni
nejvýše dva kandidáti, které volič určí.
Kandidátky
Kandidovat může každý plně právně způsobilý občan ČR. Konkrétně tedy určitě mohou kandidovat zákonní
zástupci žáků a zletilí žáci. Návrhy kandidátů se podávají písemně řediteli školy do 4. listopadu 2018.
Návrh musí obsahovat:
 jméno a příjmení kandidáta a rok jeho narození
 jeho vztah ke škole (zákonný zástupce, zletilý žák, pedagogický pracovník)
 bydliště
 vlastnoručně podepsaný souhlas s kandidaturou
Vedení školy zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní listiny. Kandidátní listina bude
zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy. Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své
náklady volební kampaň, která musí probíhat čestně a poctivě.
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Datum a místo konání voleb
Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy, se uskuteční ve středu
7. listopadu 2018 ve 14:15 h na pedagogické radě.
Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků, se uskuteční
ve středu 14. listopadu 2018 ve třídě 2. C (vedle auly)
14:00 – 16:00 zletilí žáci školy
14:30 – 17:00 zákonní zástupci žáků

Velké Meziříčí, říjen 2018

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
ředitel školy
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