
V Brně dne 10. října 2014

Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážení zletilí studenti, 

v listopadu skončí své funkční období školská rada našeho gymnázia.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli
a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má tyto pravomoci:

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování;
2. schvaluje výroční zprávu školy;
3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
a navrhuje jejich změny;
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a 
středních školách;
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k 
rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Rada se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Ředitel školy nemůže
být jejím členem.

Podle rozhodnutí zřizovatele bude mít školská rada 9 členů, tři jmenuje zřizovatel, tři volí
pedagogičtí  pracovníci  a tři  členy volí  zákonní zástupci  nezletilých žáků a zletilí  žáci
gymnázia. Do školské rady může kandidovat každý plnoletý občan ČR.

Obracím  se  na  Vás  ze  dvou  důvodů.  Jednak  proto,  abyste  zvážili,  zda  chcete  do  rady
kandidovat, jednak proto, abyste z přihlášených kandidátů zvolili ty, kteří budou Vaše zájmy
v radě důstojně zastupovat.

Pokud se rozhodnete do školské rady kandidovat, přihlaste se prosím řediteli školy písemně,
e-mailem  (kopecka@gymnaslo.cz.cz)  nebo telefonicky (549257709), a to do 7. listopadu
2014. Kandidáti budou vyzváni, aby svůj stručný životopis a „volební" program zveřejnili na
webových stránkách školy (www.gymnaslo.cz).

Volby členů ŠR, kteří budou zastupovat rodiče nezletilých žáků a žáky zletilé, se uskuteční
v úterý  25. listopadu 2014. Zletilí  studenti budou volit v době od 15.30 do 16.30 hod.,
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rodiče nezletilých žáků v době od 16.30 do 17.30 hod. Stručné charakteristiky jednotlivých
kandidátů budou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách gymnázia,
vlastní  volby  pak  proběhnou  v  určené  místnosti.  Výsledky  voleb  budou  zveřejněny  na
webových stránkách školy.

Na nástěnce v přízemí budovy na Slovanském náměstí i na webových stránkách gymnázia
budou uveřejněny dva dokumenty, které s volbou členů školské rady souvisejí. Je to jednak
Vyhlášení  voleb  do školské rady, jednak Volební  řád, který pro uskutečnění  voleb vydal
Krajský úřad Jihomoravského kraje; v souladu s ním jsem volby vyhlásila.

Pevně doufám, že aktivně přispějete k ustanovení nové školské rady, jejíž činnost přispěje ke
zkvalitnění výchovy a vzdělávání na našem gymnáziu. Již předem Vám za to děkuji.

                                                                                               Mgr. Ilona Kopecká

                                                                                                   ředitelka školy


