Vyhlášení volby do školské rady na období 2020 – 2023
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (Školský zákon) tímto vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia,
Třeboň, Na Sadech 308 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
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V Třeboni dne 24. června 2020

Základní informace
Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Protože
k 31. 8. 2020 uplyne funkční období současné školské rady, je třeba zvolit radu novou. Vzhledem k
mimořádné epidemiologické situaci zřizovatel přesunul volbu až na přelom srpna a září 2020. Volební
řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 dne 11.
6. 2015. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné
osoby“), třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci (dále jen „pedagogové“) a třetinu jmenuje
zřizovatel (Jihočeský kraj).
Počet členů zastupujících v radě oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na
2 členy, celkový počet členů bude 6.
Volební shromáždění oprávněných osob, kde mohou být navrhováni kandidáti, proběhnou:
- za oprávněné osoby (zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) v úterý 25. srpna 2020 v 17.00
v aule školy
- za pedagogy v úterý 25. srpna 2020 v 11.00 hodin v knihovně školy
Písemné návrhy kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky i zákonné zástupce nezletilých
žáků a zletilé žáky je spolu se souhlasem navržených kandidátů zapotřebí doručit do kanceláře školy do
středy 26. srpna 2020 do 14.00 hodin. Na formuláři s podpisem (souhlasem) kandidáta bude i jméno a
podpis navrhovatele.
Listina kandidátů bude zveřejněna od 27. 8. 2020 na nástěnce v budově školy a na webových stránkách
školy.
Tajná volba proběhne ve úterý 15. září 2020 za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky i za
pedagogy od 15:00 do 16:30 v aule školy. Volební urna bude v knihovně školy, kde každý obdrží i
volební lístek. Volit se bude na základě seznamu voličů, a to podle principu 1 žák/zák.
zástupce/pedagog = 1 hlas.
Výsledky volby budou zveřejněny a vyhlášeny do 16.9.2020 (ve škole a na webových stránkách.).
Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje podle volebního řádu ředitelka školy.

