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Vyhlášení voleb do školské rady na období  
1. 9. 2020 – 31. 8. 2023 

 

 
Čl. I Základní informace  
 
Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (Školský zákon) tímto vyhlašuji volby do školské rady 
Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213 na funkční období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Školský 
zákon ukládá řediteli školy zřídit Školskou radu (ŠR) a zajistit průběh volby do této rady. Volební 
řád do školské rady vydal Jihočeský kraj usnesením Rady Jihočeského kraje č. 661/2015/RK-65 
dne 11. 6. 2015.   
Původní červnový termín voleb byl, vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem, na 
pokyn zřizovatele přesunut na září 2020.  
 
 
Čl. II Počet členů školské rady 
 
Školská rada má 6 členů. 
 

 2 členy školské rady volí oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 
žáci), 

 2 členy školské rady volí odděleně pedagogičtí pracovníci, 
 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel.  
 
 

Čl. III Volební shromáždění  
 
V pondělí 31. srpna 2020 v 10:00 proběhne v učebně primy shromáždění pedagogických 
pracovníků 
 
Ve středu 2. září 2020 v 16:00 proběhne v aule školy shromáždění oprávněných osob (zákonní 
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci). 
 
 
Čl. IV Návrhy kandidátů a jejich zveřejnění 
 
Písemné návrhy kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky i oprávněné osoby 
(zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) je zapotřebí doručit do kanceláře školy do 
pátku 4. září 2020 do 14:00. Na formuláři, který je přílohou č. 1. tohoto dokumentu. Na 
formuláři musí být jméno a podpis (souhlas) kandidáta i jméno a podpis navrhovatele.  
 
Listina kandidátů bude zveřejněna od pátku 4. září 2020 od 15:00 na úřední desce v budově 
školy a na webových stránkách školy.  
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Čl. V  Termín voleb 
 
Tajná volba proběhne za oprávněné voliče (zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) i za 
pedagogy ve čtvrtek 17. září 2020 od 9:30 do 11:00 a od 14:30 do 16:00. Volební urna bude v 
kanceláři školy, kde každý obdrží i volební lístek. 
 
Čl. VI  Výsledky voleb 
 
Výsledky volby budou vyhlášeny a zveřejněny od pátku 18. září 2020 od 9:00 na úřední desce 
v budově školy a na webových stránkách školy.  
 
 
V Dačicích dne 26. 8. 2020  
 
Mgr. Milan Točík, ředitel školy  
 
 
Přílohy: Návrh kandidáta 
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Příloha č. 1 

 

Návrh na kandidáta do školské rady  
za oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci)  

na období 1. 9. 2020 až 31. 8. 2023 
 
 

Jméno a příjmení kandidáta:   

Datum:  

Podpis kandidáta:    

 
Kandidát svým podpisem potvrzuje souhlas s nominací na člena školské rady. 
 
 
 

Jméno a příjmení navrhovatele:   

Datum:  

Podpis navrhovatele:    
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