Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v
Dobříši
Vážení rodiče a studenti,
podle ustanovení § 167 zákonu č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění, je
povinností středních škol zřizovat školské rady. Školská rada je důležitý orgán, který
umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým
pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.
S ohledem na velikost naší školy s tabulkovou kapacitou 360 žáků je zapotřebí ustanovit
šestičlennou radu, do níž 2 členy jmenuje zřizovatel - Středočeský kraj. Další členové rady
jsou voleni podle klíče:
- 2 členy z řad pedagogů volí pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou zároveň oprávněni
navrhovat kandidáty.
- 2 členy z řad zletilých studentů, resp. zákonných zástupců nezletilých studentů
volbou vybírají zletilí studenti (kteří nejpozději v den konání voleb dosáhnou 18 let),
resp. zákonní zástupci nezletilých studentů, přičemž platí zásada, že za každého
nezletilého studenta volí pouze 1 zákonný zástupce. Navrhovat kandidáty mohou
zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti (za předpokladu dosažení 18 let
nejpozději v den podání návrhu).
Volby do Školské rady Gymnázia Karla Čapka proběhnou 22. listopadu 2018 od 16.30 do
18.00 v budově gymnázia (v tento den se zároveň uskuteční čtvrtletní třídní rodičovské
schůzky) formou tajného hlasování. Oprávněné osoby mohou do 19. listopadu 2018
14.00 hodin podávat písemné návrhy kandidátů členům přípravného výboru ve
složení: Mgr. Oldřiška Svojitková, PhDr. Dana Kynčlová a Mgr. Martina Brabencová.
Návrhy je možno předávat členům přípravného výboru osobně, zasílat poštou nebo
elektronicky na e-mailovou adresu volby@gymkc.cz . Akceptovány budou pouze návrhy
od osob, které patří do příslušné skupiny oprávněných voličů. V návrhu je nutno uvést
jméno, příjmení a bydliště navrhovatele.
Další informace o volbách lze nalézt na školní vývěsce a internetových stránkách školy
(www.gymkc.cz), kde budou průběžně zveřejňována jména navržených kandidátů.
Vážení rodiče a studenti, věřím, že se voleb do školské rady v hojném počtu zúčastníte.
RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy
V Dobříši 21. září 2018

