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Vyhlášení doplňujících voleb do školské rady
Ředitel střední školy,, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 016, Mgr. Dalibor Kott,
v souladu s §167 odstavcem 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
kladním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem pro volby
členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravský krajem,
schváleným Radou Jihomoravského
ého kraje usnesením číslo 8147/15/R123 dne 19.11.2015
vyhlašuje doplňující volby do školské rady působící při Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové
organizace, a to vzhledem k tomu, že Mgr. Tomáš Sargánek, pedagogický pracovník školy, rezignoval na
n
členství ve školské radě.
Doplňující volby se týkají volby člena školské rady zvoleného pedagogickými pracovníky školy.
Pravidla pro volbu:
e čtvrtek 1. listopadu 2018, a to v době od 9.40 hod. do 10.00 hod. ve sborovně
1. Volby proběhnou ve
školy.
2. Volit mohou
hou pouze pedagogičtí pracovníci školy.
3. Kandidát
andidát na člena školské rady zvoleného pedagogickými pracovníky školy se přihlásí nejpozději do
úterý 23. října 2018 do 13.00
.00 hod. prostřednictvím emailové pošty, a to na adresu: red@gymnaslo.cz.
V přihlášce kromě zájmu kandidovat uvede své emailové a telefonické spojení. Dále uvede, zda má
zájem vystoupit na možné prezentaci kandidátů na poradě pedagogických pracovníků školy dne 23.
října 2018. Kandidáty na člena školské rady ředitel školy oznámí na poradě pedagogických pracovníků
školy dne 23. října 2018 a zveřejní na webových stránkách školy.
4. Každý kandidát má právo prezentovat své důvody kandidatury pedagogickým pracovníkům školy na
jejich poradě v úterý dne 23. října 2018. Prezentace každého kandidáta je časově omezena na 5 minut.
5. Na poradě pedagogických pracovníků školy bude zvolena tříčlenná volební komise z řad pedagogických
pracovníků školy. Členem volební komise může být pedagogický pracovník
pracovník školy a členem nemůže být
kandidát na člena školské rady. Návrhy na členy volební komise je možno zasílat do konání porady na
výše uvedený email red@gymnaslo.cz,
red@gymnaslo.cz, popřípadě je možné návrh přednést přímo na poradě. Navržený
kandidát na člena volební komise musí s kandidaturou souhlasit. Členem volební komise se stanou ti tři
kandidáti, kteří získají nejvyšší počet při hlasování. Hlasování se provede veřejně na poradě.
6. Volební komise organizuje volby v den voleb, tj. ve čtvrtek 1. listopadu 2018. Volby se uskuteční
tajným hlasováním, a sice vhozením vyplněného hlasovacího lístku do volební urny. Volební komise
vydá každému pedagogickému pracovníkovi školy při jeho příchodu do volební místnosti hlasovací
lístek se jmény všech kandidátů. Každý pedagogický pracovník může dát hlas pro libovolný počet
kandidátů. Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a počty hlasů
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.
7. Členem školské rady se stane ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů
se stanoví pořadí losem. Pokud tato situace nastane,
nastane, provede losování volební komise za přítomnosti
ředitele školy.
V Brně dne 15. října 2018
Mgr. Dalibor Kott
ředitel školy

