Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace
Gellnerova 1, 637 00 Brno
________________________________________________________________

Oznámení o konání voleb do školské rady
Na základě § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a Volebního řádu
pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných
Jihomoravským krajem schváleného Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 33/INA VOK ze dne 3. 12. 2015 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě
usnesení č. 11024/12/R 150 ze dne 2. 2. 2012 je devítičlenná.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období
členů školské rady je tři roky.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Školská rada
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a
navrhuje jejich změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a
středních školách,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Organizace voleb členů školské rady:

1/ za zřizovatele
•
zřizovatel školy jmenuje 3 členy školské rady
2/ za pedagogické pracovníky
• volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého
volebního práva
• kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do 13. 10. 2017
řediteli školy
• volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 18. 10. 2017
v místnosti školy č. 202 v době od 14,30 hod. do 15,00 hod.
• kandidátka je zveřejněna na informační tabuli ve vestibulu školy a na webových
stránkách školy www.ssbrno.cz

3/ za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
• volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního
práva
• kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do 13. 10. 2017
řediteli školy
• volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se
uskuteční 18. 10. 2017 v místnosti školy č. 202
• kandidátka je zveřejněna na informační tabuli ve vestibulu školy a na webových
stránkách školy www.ssbrno.cz

V Brně 20. 9. 2017

Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy
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Na základě § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a Volebního řádu pro
volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných
Jihomoravským krajem schváleného Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 33/INA VOK ze dne 3. 12. 2015 ředitel školy
vyhlašuje

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
při
SŠ Gellnerka Brno, příspěvková organizace
Termín: 18. 10. 2017
Čas: 14.30 – 15. 00 hod.
Způsob: tajná volba (hlasovací lístky, volební urna)

Lhůta uplatňování kandidatur na člena školské rady: 1. 10 2017 – 13. 10. 2017 do 14.00
hod.
Kandidatura se uplatňuje písemně se souhlasem kandidáta v kanceláři školy.
Volební komise: Ing. Hájek Ivoš, Ing. Horáková Dana, Mgr. Žáček Josef

V Brně dne 20. 9. 2017
Ing. Ivoš Hájek
ředitel školy

