Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši
Vážení rodiče, vážení profesoři a profesorky, milí studenti!
Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanoví v § 167 délku funkčního období Školské rady na tři
roky. Mandát současné ŠR končí k 31. prosinci 2008. Vyhlašuji tímto volby do Školské rady,
která začne pracovat od 1. ledna 2009.
Pro zajištění voleb jmenuji přípravný výbor ve složení:
RNDr. Danuša Hlásná
Mgr. Aleš Vondráček
Mgr. Oldřiška Svojitková
Pro komunikaci s přípravným výborem a pro navrhování kandidátů byla zřízena schránka
e-mailové pošty: volby@gymkc.cz
Úkolem přípravného výboru je příprava a zajištění průběhu voleb do Školské rady. Podle
ustanovení zřizovatele je Školská rada Gymnázia Karla Čapka v Dobříši šestičlenná. Dva
členy jmenuje zřizovatel, dva členy zvolí pedagogická rada z řad pedagogů školy, 2 členové
budou voleni z řad zákonných zástupců nebo zletilých studentů.
Termín konání voleb:
a) Volba dvou členů rady, kteří budou ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce
nezletilých studentů a zletilé studenty:
Termín voleb:
2. prosinec 2008 od 10,00 do 17,00 hodin
Místo konání voleb:
budova GKČ, Dobříš, Školní 1530
Osoby oprávněné k volbě: zákonní zástupci nezletilých studentů GKČ a zletilí
studenti
b) Volba dvou členů rady, kteří budou ve Školské radě zastupovat pedagogické
pracovníky:
Termín voleb:
2. prosinec 2008 od 10,00 do 17,00 hodin
Místo konání voleb:
budova GKČ, Dobříš, Školní 1530
Osoby oprávněné k volbě: pedagogičtí pracovníci GKČ
c) Opakovaná volba
Nezvolí-li voliči stanovený počet členů Školské rady dne 2. prosince 2008, uskuteční
se opakovaná volba.
Termín voleb:
16. prosince 2008
13,30 – 14,00 hodin
pedagogičtí pracovníci
13,30 – 14, 00 a 17,00 – 18,00 hodin zákonní zástupci
nezletilých studentů a zletilí studenti
Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty písemně členům přípravného výboru.
Návrh je možné předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky. Akceptovány budou pouze
návrhy od osoby, která patří do skupiny oprávněných voličů (nutno uvést jméno, příjmení,
bydliště).
Návrhy jsou přijímány nejpozději do 26. listopadu 2008 do 14,00 hodin.
Jména navržených kandidátů budou průběžně zveřejňována na nástěnce vedení školy a na
www stránkách Gymnázia Karla Čapka v Dobříši (www.gymkc.cz).
Mgr. Zdeňka Cimická, ředitelka školy
V Dobříši 31. října 2008

