GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Informace o volbách do školské rady, druhé kolo
Pro organizaci voleb byla ustanovena volební komise ve složení:
Mgr. Jaroslav Šťastný (předseda), Mgr. Jiří Vydra (člen), Ing. Eva Píšová (člen)
Volební komise Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvkové organizace, 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 Volebním řádem Libereckého kraje pro volby do školských rad informuje oprávněné osoby:
1.

Volby do školské rady se uskuteční 18. června 2018;
od 15.30 do 17.30 hod. pro zákonné zástupce nezletilých žáků v jednotlivých třídách;
od 13.30 do 14.00 hod. pro pedagogy ve sborovně školy;
od 12.00 do 13.00 hodin pro zletilé žáky školy ve vestibulu školy.

2.

Voleným členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den
voleb, popř. v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, souhlasí s kandidaturou
a byla řádně zvolena.

3.

Voleným členem školské rady reprezentujícím žáky a jejich zákonné zástupce může být pouze oprávněná
osoba – zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.

4.

Navrhovatelem kandidáta (i kandidátů) může být každý zletilý občan, který podá návrh nejpozději do 4.
června 2018 řediteli Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvkové organizace. Návrhy podávejte na formuláři, který je přiložen k tomuto dokumentu.

5.

Návrh kandidáta musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,
c) podpis navrhovatele.

6.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

7.

Listina kandidátů bude vyvěšena od 5. května 2018 ve vestibulu Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvkové organizace, a na www.jergym.cz.

8.

Hlasovací lístky budou k dispozici v den voleb v místě jejich konání. Hlasování je tajné. Na hlasovacím
lístku mohou být zatrženi pouze 2 kandidáti.

9.

Hlasovací lístek je neplatný, jsou-li zatržena více než 2 jména kandidátů, je-li zcela přetržený, anebo jinak
znehodnocený.

10. Platí pravidlo jednoho zákonného zástupce na jednoho nezletilého žáka či studenta, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas.
11. Výsledky voleb budou zveřejněny ve vestibulu Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec,
Jeronýmova 425/27, příspěvkové organizace a na www.jergym.cz.
12. Volič je povinen prokázat svou totožnost, není-li přítomnému členu volební komise osobně znám.
13. O pořadí kandidátů rozhoduje počet získaných hlasů. Členy školské rady se stávají vždy první dva kandidáti v kategorii s nejvyšším počtem hlasů. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanovuje losem.
14. Funkční období školské rady je tříleté.

Liberec 10. 5. 2018
IČO:

467 480 75

Mgr. Jaroslav Šťastný v. r.

internet:

www.jergym.cz

tel.:

482 771 326

GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Základní informace o školské radě
Školské rady jsou zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 167 a 168. Hlavním úkolem školské rady je podílet
se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (dva členy), třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dva členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dva
členy).
Školská rada se volí v souladu s volebním řádem. Její funkční období jsou tři roky. Zasedá nejméně
2× ročně. Školská rada volí svého předsedu a stanovuje svůj jednací řád.
Školská rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.

IČO:

467 480 75

internet:

www.jergym.cz

tel.:

482 771 326

GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Nominace kandidáta pro volby do školské rady
Navrhovatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:

Podpis: __________________

Kandidát:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

________________________________________________________________________________
Prohlášení kandidáta
Prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou a nejsou mi známy překážky volitelnosti.
Datum:
Jméno, příjmení kandidáta:

Podpis kandidáta: __________________

IČO:

467 480 75

internet:

www.jergym.cz

tel.:

482 771 326

