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ŠKOLSKÁ RADA
Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 žádá zájemce o práci ve školské radě, aby
kontaktovali vedení školy osobně nebo telefonicky na čísle 387423017 nebo elektronicky na adrese
pustina@gjvj.cz do 17. září 2020.

Harmonogram voleb do školské rady (ŠR)
Školská rada Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 bude mít 6 členů; třetinu zvolí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel.

15.9.2020

samostatné shromáždění oprávněných osob

15.9.2020

samostatné shromáždění pedagogů

15.9.2020

zveřejnění informací ze shromáždění ve škole

17.9.2020

uzávěrka příjmu návrhů na kandidáty na člena ŠR za jednotlivé skupiny

18.9.2020

administrativní zpracování agendy (seznamy oprávněných voličů, hlasovací lístky, kandidátní
listiny, oficiální oznámení o konání voleb, určení zapisovatele při volbách, oslovení osob, které
by si škola přála mít jako člena ŠR za zřizovatele, včetně připravení návrhu na jmenování)

18.9.2020

zveřejnění kandidátních listin, vyhlášení termínů voleb

21.9.2020

vlastní volby do školské rady
Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) obdrží hlasovací lístky pro
hlasování dle návrhu oprávněných osob a pedagogičtí pracovníci školy dle návrhu pedagogů v
den voleb v kabinetě IVT od 8.00 do 15.30.

do 18.9.2020 návrh ředitele školy na jmenování 1/3 osob za zřizovatele
do 22.9.2020 zveřejnění výsledky voleb, odeslání na OŠMT zápis s kandidátními listinami, počtem
oprávněných a zúčastněných osob, výsledkovou listinu včetně pořadí „náhradníků“, zápis o
průběhu voleb, září rada kraje jmenuje a zřídí ŠR s platností od 1.10.2020

do 15.10.2020 ŘŠ svolá první zasedání ŠR (schválení jednacího řádu, volba předsedy a místopředsedy,
ověřovatelů zápisu a zapisovatele; případně schvalování dokumentů v souladu s § 168
školského zákona)

11.9.2020

RNDr. Jaroslav Pustina

