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VYHLÁŠENÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2014 – 2017 

 

   Ředitel Gymnázia Blansko vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, volby do školské rady. 

   Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy, se uskuteční ve 

čtvrtek 4. 12. 2014  v době 14,00 – 15,30 

   Volby členů školské rady, kteří v ní budou zastupovat zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků, se 

uskuteční ve čtvrtek  4. 12. 2014  v době 14,00 – 19,00 

 

   Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci o práci ve školské radě do úterý 18. 11. 2014,  

a to písemně na adresu školy nebo osobně v ředitelně školy, e-mailem – na adresu: reditel@gymbk.cz  

Uchazeči z řad studentů musí ke dni 4. 12. 2014 dosáhnout 18 let. 

   Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy – www.gymbk.cz  

 

 

Článek 1 

Příspěvková organizace  

Název:  Gymnázium Blansko  

Sídlo:  Seifertova 13, 678 01 Blansko  

IZO: 102007926 

Zastoupená: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem školy 

 

 

 

Článek 2 

Školská rada 

1. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jako zřizovatel Gymnázia Blansko  rozhodlo v souladu se 

školským zákonem zřídit školskou radu. 

2.  Školská rada má devět členů, kteří jsou jmenování a voleni: 

třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel; 

třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci ze svých řad; 

třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy. 

3. Funkční období členů školské rady je tříleté. 

4. Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a na svém prvním zasedání stanoví 

svůj jednací řád. 

5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda. 

6.  K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady. 

7. Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona. 

8. Členství ve školské radě je čestné. 
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9.  Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, zrušením 

školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy členství 

zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem, a v případě zákonného zástupce žáka nebo zletilého 

žáka zaniká, jestliže tento přestal být žákem školy. 

 

Článek 3 

Ředitel školy 

1. Nemůže být členem školské rady. 

2. Svolává první zasedání školské rady. 

 

Článek 4 

Volební řád školské rady 

Vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje a schválila Rada Jihomoravského kraje dne 8. 3. 2012. 

 

 

 

 

V Blansku 9. 11. 2014                                                                   Mgr. Radek Petřík, ředitel gymnázia 

 
 


