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Vyhlášení řádných voleb do školské rady 
 

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu schváleného Radou JMK 

usnesením č. 8147/15/R 123 vyhlašuje ředitel Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková 

organizace, řádné volby do školské rady. Zřizovatel (Jihomoravský kraj) určil počet členů školské rady na 

devět. 

 

Vyhlašuji volby: 

 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 

 3 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy 

 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, 

pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu 

volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

 

1) Kandidáti do školské rady podávají přihlášku (lze vyzvednout u ředitele školy nebo stáhnout 

z webových stránek školy) ke kandidatuře. Kandidátem na člena školské rady může být každý 

občan plně způsobilý k právním úkonům (zákonný zástupce stávajícího žáka školy, zletilý žák 

školy, pedagogický pracovník školy). Vyplněné přihlášky lze podávat řediteli školy od 19. 12. 

2017 do 21. 12. 2017 v době od 7:30 do 15:30. Poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány. 

2) Kandidátka bude zveřejněna od 22. 12. 2017 na úřední desce a na e-desce (www.gjbi.cz). 

3) Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 9. 1. 2018 ve 

sborovně školy od 14:30 do 17:30. Volič zásadně hlasuje osobně tajným hlasováním, zastoupení 

je možné jen v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. 

Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokážou, že jsou oprávněny volit (občanské 

průkazy s sebou). 

4) Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 9. 1. 2018 v sborovně školy od 14:00 do 

15:00. 

5) Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. 

6) Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 11. 1. 2018 na úřední desce a e-desce 

(www.gjbi.cz). 

 

 

 

 

 

V Ivančicích 30. 11. 2017 

         Mgr. Radek Musil, v. r. 

                  ředitel školy 
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