Gymnázium Trhové Sviny
Vyhlášení volby do školské rady na období 2020-2023
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady
Gymnázia T. Sviny na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.
V T. Svinech 11. 3. 2020
Mgr. František Slípka
ředitel školy, v.r.

Základní informace a termíny
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 však 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 (tzn. 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.
Na počátku školního roku 2019-20 třídní učitelé informovali o tom, že ve 2. pololetí
2019/20 bude provedena volba do školské rady na období 2020-23. Pokyny zřizovatele
k provedení volby byly školám zaslány v lednu 2020. Volba byla v Gymnáziu T. Sviny
vyhlášena 11. 3. 2020, ale následně byl zřizovatelem termín volby posunut. Do 31.7. 2020
mohou probíhat volební shromáždění oprávněných osob a pedagogů, tzn. oprávněné
osoby (rodiče) a pedagogové mohou navrhovat kandidáty pro volbu do ŠR.
Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby a pedagogové podávat
do 31.7.2020 do 15:30 hodin na připraveném formuláři, který lze stáhnout z www stránek
školy. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na
formuláři (na němž bude i jméno a podpis navrhovatele). Vyplněný formulář lze doručit
osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Listina kandidátů bude
zveřejněna od 10.8.2020 na nástěnce v budově školy a na www stránkách školy.
Tajná volba proběhne ve čtvrtek 3.9.2020, a to v rámci informační schůzky pro rodiče
primy (zletilí žáci mohou volit už dopoledne). Volební urna bude v kanceláři školy, kde každý
obdrží i volební lístek. Volit se bude na základě seznamu voličů, a to podle principu 1 žák = 1
hlas.
Výsledky volby budou zveřejněny a vyhlášeny do 5.9.2020 (ve škole a na webu).
Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje podle volebního řádu ředitel školy.
V T. Svinech dne 29.5. 2020.
Mgr. František Slípka, ředitel školy

