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Vyhlášení řádných voleb do školské rady

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, se sídlem
Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno, IČ: 60 555 211, Mgr. Petr Šurek, v souladu s §167 odstavcem 4 zákona číslo
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon)a Volebním řádem
pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským
krajem, schváleným Radou Jihomoravského kraje usnesením číslo 8147/15/R123 ze dne 19.11.2015
vyhlašuje řádné volby do školské rady působící při Gymnáziu Brno-Bystrc, příspěvková organizace, a to
vzhledem k tomu, že uplynulo tříleté funkční období předchozí školské rady.
Volí se:
• tři členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
• tři členové školské rady za pedagogické pracovníky školy
Pravidla pro volbu:
1. Volby proběhnou v pátek 25. června 2021, a to:
• pro pedagogické pracovníky v době od 8.00 do 12.00 hodin na sekretariátu školy, volí
pedagogičtí pracovníci školy.
• pro zletilé žáky a zákonné zástupce zletilých žáků v době od 7.00 do 13.00 hodin na
sekretariátu školy.
2. Kandidát na člena školské rady se přihlásí nejpozději do středy 23. června 2021 do 15.00 hodin
prostřednictví e-mailové pošty, a to na adresu info@gyby.cz V přihlášce kromě zájmu kandidovat
uvede své celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní spojení.
3. Každý kandidát má právo prezentovat své důvody kandidatury či svoji vizi apod., a to v písemné
podobě. Tuto prezentaci pošle zároveň se svojí kandidaturou e-mailem. Prezentaci škola uveřejní na
webových stránkách školy společně s oznámením kandidatury.
4. Ředitel školy jmenuje volební komisi, která musí mít minimálně 3 členy. Volební komise organizuje
volby v den voleb, tj. v pátek 25. června 2021. Volby se uskuteční tajným hlasováním, a sice vhozením
vyplněného hlasovacího lístku do volební urny. Volební komise vydá každému pedagogickému
pracovníkovi školy, popř. každému zletilému žákovi či zákonnému zástupci nezletilého žáka při jeho
příchodu do volební místnosti hlasovací lístek se jmény všech kandidátů. Každý volitel může dát hlas
pro libovolný počet kandidátů. Po ukončení volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty
uvede do zápisu z voleb. Do zápisu dále uvede průběh voleb. Zápis společně s odevzdanými
hlasovacími lístky neprodleně předá volební komise řediteli školy.
5. Každý zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka předloží při vstupu do volební místnosti
průkaz totožnosti.
6. Členem školské rady se stane ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti
hlasů se stanoví pořadí losem. Pokud tato situace nastane, provede losování volební komise za
přítomnosti ředitele školy.

V Brně dne 10. června 2021

Mgr. Petr Šurek
ředitel školy

