GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137
ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE
ČESKÁ REPUBLIKA – CZECH REPUBLIC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volby do školské rady
pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020
Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajišťuje dle §167 odst. 3 zákona číslo 561/2004 Sb. (Školský
zákon) ředitel Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, a to v souladu s Volebním řádem školské rady při
základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách, vydaným Radou kraje pod
číslem PP/14/RK (Volební řád).
Ředitel školy ustanovil dne 22. května 2017 přípravný výbor voleb do školské rady (dále jen volební orgán)
ve složení:
Mgr. Alexandr Zikmund
- předseda
Mgr. Filip Jelínek
- člen
Zdeňka Wudyová
- člen
Volební orgán stanovil:
a) Školská rada bude mít v souladu s čl. II volebního řádu 6 (šest) členů
2 členy navrhují a volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
2 členy navrhují a volí pedagogičtí pracovníci školy
2 členy jmenuje zřizovatel na návrh ředitele školy
b) V souladu s čl. III volebního řádu
způsob volby:
tajné hlasování vložením upraveného hlasovacího lístku
místo volby:
knihovna školy (č. p. 137 – v přízemí budovy vpravo)
čas volby:
úterý 27. června 2017 od 8:00 do 15:00 hodin
podání návrhu na kandidáta: písemně (doručit osobně, poštou nebo e-mailem do kanceláře školy
v termínu do 7. června 2017)
náležitosti podání:
- v podání musí být uvedeno, do které skupiny je kandidát navrhován
- podání musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
datum narození a adresu bydliště
- podání musí obsahovat jméno a příjmení navrhovatele, datum narození,
u zákonného zástupce jméno a příjmení zastupovaného žáka
informace oprávněným osobám:
31. května 2017
zveřejnění informací k volbám:
31. května 2017
termín pro podání návrhů:
7. června 2017
termín zveřejnění kandidátní listiny:
8. června 2017
c) zveřejnění výsledků voleb:

28. června 2017

d) odeslání volební dokumentace zřizovateli:

30. června 2017

e) první zasedání školské rady:

září 2017

f) zveřejňování dokumentů:

informační centrum v budově školy a www.gympt.cz

V Prachaticích 31. května 2017
Mgr. Alexandr Zikmund, ředitel školy
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