GYMNÁZIUM VÁCLAVA HLAVATÉHO, LOUNY
PODĚBRADOVA 661, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
440 01 Louny, Poděbradova 661
IČ 61357435, REDIZO

Vyhlášení voleb do školské rady
Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661
Vy smyslu ustanovení § 167 odst. 4 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebního řádu
školské rady, přijatého usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 dne 03. 10. 2018 (dále jen „volební řád“)

vyhlašuji
volby členů školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, pro období 2021 – 2023.
Základní informace
Školská rada Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace, (dále jen
„školská rada“), má 6 členů: třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Volit se proto budou:
-

2 členové volení pedagogickými pracovníky školy,
2 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých
žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být
ředitel školy. Bližší informace o stávající školské radě a její činnosti viz http://www.glouny.cz/skol_rada.htm.
Volební komise
K uskutečnění voleb jmenuji volební komisi, která koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb, zejména
po organizačně technické stránce. Volební komise bude pracovat ve složení:
-

Mgr. Vlastimil Zlatohlávek, předseda volení komise
Mgr. Ivana Vernerová, členka volební komise
Bc. Eva Kalachová, členka volební komise

Způsob a průběh voleb
1.

Volba členů školské rady probíhá dvoukolově, a to pro každou skupinu zvlášť.

2.

V prvním kole voleb navrhují zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen „oprávnění voliči“) kandidáty na členství ve školské radě. Návrhy kandidátů se
přijímají v termínu nejpozději do 15. 01. 2021 do 15.00 hodin. Kandidátem může být pouze osoba
plně způsobilá k právním úkonům. Návrhy kandidátů mohou podávat pouze oprávnění voliči.

3.

Návrh kandidáta může být učiněn:
-

písemně s doručením do kanceláře Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 440
01 Louny, č. dveří 31 – paní Iva Sušická;
e-mailem doručeným na adresu gvh@glouny.cz.

4.

Návrh kandidáta musí obsahovat:
-

informaci, že jde o návrh kandidáta do školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, a pro
jakou skupinu je podáván,
jméno a příjmení kandidáta, kontaktní údaje na jeho osobu (minimálně telefonický),
prohlášení o bezúhonnosti kandidáta,
jméno a příjmení navrhovatele.

5.

Kandidáti jsou oprávněni na svůj náklad organizovat volební kampaň na podporu své kandidatury.
Volební kampaň musí odpovídat rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

6.

Volební komise sestaví přehled všech kandidátů a vyžádá si jejich písemný souhlas s kandidaturou.
Dne 15. 01. 2021 v 15.00 hodin kandidátku uzavře, na návrhy podané po tomto termínu nebude brát
zřetel. Seznam kandidátů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových
stránkách školy.

7.

Ve druhém kole voleb budou z navržených kandidátů voleni noví členové školské rady.
-

volba bude provedena tajným hlasováním oprávněných voličů dne 01. 02. 2021 v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, a to
a)
od 10:00 do 12:00 hodin – pedagogickými pracovníky školy,
b)
od 12:00 do 17:00 hodin – zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky;

-

oprávněný volič volí osobně, zastoupení je možné pouze na základě písemné plné moci
hlasovací lístky obdrží oprávnění voliči v den voleb;
oprávněný volič provede volbu tak, že na volebním lístku označí (zaškrtne) nejvýše dva kandidáty,
hlasovací lístek s větším počtem označených kandidátů bude neplatný;
volební komise na základě vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístků stanoví podle počtu získaných hlasů pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem; k platnému zvolení
člena školské rady je třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % hlasů voličů oprávněných volit
tohoto člena školské rady;
členy školské rady za každou skupinu se stávají kandidáti na prvních dvou místech pořadí stanoveného volební komisí.

-

8.

Výsledky voleb budou bezprostředně po ukončení práce volební komise zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy.

V Lounech dne 21. 12. 2020
podepsal
Mgr. Daniel Digitálně
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Mgr. Daniel Syrovátko,
ředitel školy

