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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýr ů 600, příspěvková organizace, v souladu s volebním 

řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/21R/2009 dne 1.7.2009 na základě 
ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon)  

 
vyhlašuje volby do školské rady Gymnázia, Lovosice, Sady pionýrů 600 

(zřízené zřizovací listinou ze dne 15.6.2005). 
 
Volby se mají právo zúčastnit zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří budou 

volit 2 zástupce, a dále pedagogičtí pracovníci školy, kteří zvolí další 2 členy školské rady. 
 
Termíny voleb se stanovují takto: 
 
1. kolo voleb: čtvrtek 4. června 2015  (od 8 do 15 hodin) - návrhy kandidátů 
2. kolo voleb: čtvrtek 18. června 2015  (od 8 do 15 hodin) - volba 
 

Volební místností pro obě kola voleb je kancelář lovosického gymnázia (první patro budovy školy). 
 
V souladu s volebním řádem a platnými p ředpisy vydává ředitel školy následující pokyny: 
 

1) V 1. kole voleb mohou oprávnění voliči navrhnout své kandidáty na členství ve školské 
radě. Své návrhy případně předloží na vyplněném formuláři (viz příloha), nejpozději do 
čtvrtka 4.6.2015. Návrhy je možné eventuálně zaslat i před uvedeným termínem poštou tak, 
aby byly do kanceláře doručeny nejpozději v den konání 1. kola voleb. 

2) Všechny navržené kandidáty, kteří projeví s kandidaturou písemný souhlas, zapíše volební 
komise na volební listinu. Volební listina bude zveřejněna na vývěsce (před budovou školy) 
a na webových stránkách školy (www.gymlovo.cz). 

3) V 2. kole voleb (18.6.2015) pak mohou volit oprávnění voliči tajnou volbou 2 kandidáty, a to 
zakroužkováním jejich pořadového čísla na volebním lístku. Volební lístky obdrží ve volební 
místnosti v den voleb (před volbou jsou povinni prokázat totožnost). Volit je možné pouze 
osobně v místě voleb. 

 
Další informace: 
Existence školské rady je povinná ze zákona, v případě nezvolení členů jmenuje členy rady přímo 
ředitel školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, funkční období je tříleté. Za člena školské 
rady lze navrhovat kteroukoliv zletilou, bezúhonnou osobu (i sebe), oprávněnou k právním úkonům. 
Členem rady za žáky a zákonné zástupce žáků může být jen zletilý žák školy nebo zákonný zástupce 
žáka školy. Pedagogický pracovník školy nesmí být členem školské rady ani za žáky a jejich zákonné 
zástupce ani za zřizovatele. Navržený kandidát musí projevit písemný souhlas s kandidaturou. 
Členem rady se stanou 2 kandidáti s největším počtem hlasů, další budou náhradníky. 
 
 
V Lovosicích, dne: 20. května 2015 
 
          Mgr. Marek Bušek  
               ředitel školy 


