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Vyhlášení voleb do školské rady
V souladu s § 167 školského zákona je při Gymnáziu Ústí nad Orlicí zřízena školská rada.
Funkční období rady je tříleté, končí v listopadu 2017. Proto ředitel školy vyhlašuje na
21. 11. 2017 nové volby.
Zřizovatel školy (Pardubický kraj) stanovil počet členů rady na tři. Jednoho člena rady
jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a jednoho volí
pedagogičtí pracovníci.
Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,
a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Volba člena rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky proběhne v den konání
třídních schůzek v úterý 21. 11. 2017 od 15:30 do 18:30 v budově Gymnázia Ústí nad Orlicí.
Oprávnění voliči obdrží po prokázání své totožnosti občanským průkazem volební lístek
a bude jim umožněno hlasování. Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 7 dní od
konání voleb.
Ředitel školy jmenuje pro tuto příležitost volební komisi ve složení: Jana Vosyková
(předsedkyně), Eva Pechová, RNDr. František Kristen (členové).
Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) mohou podávat návrhy
kandidátů předsedkyni volební komise paní Janě Vosykové písemně do kanceláře školy nebo
e-mailem na adresu vosykova@gymuo.cz nejpozději do 3. 11. 2017. Navržení kandidáti
budou osloveni a v případě písemného souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna
a následně budou zapsáni na volební lístek.
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