
VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 
 
Vážená paní, 
Vážený pane, 
 
ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, vyhlásil dne 15. 9. 2017 
v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, volby do školské rady a oznámil termín a místo konání 
voleb. Vyhlášení voleb bylo zveřejněno na internetových stránkách školy 
http:\\gyza.cz a na nástěnce ve vstupu do budovy školy. 
 
Termín voleb: 19. 10. 2017 od  9:00 do 17:00 hodin 
Místo:  Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 
   kancelář zástupce ředitele – 1. patro, číslo dveří 55 
 
Školská rada Gymnázia Zábřeh bude mít 6 členů. Z toho 2 členy volí zákonní 
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy 
a 2 členy jmenuje Krajský úřad Olomouckého kraje. 
Do 2. 10. 2017 měli zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků možnost 
podávat návrhy kandidátů na členství ve školské radě. Kandidáti, kteří byli do 
tohoto data navrženi, jsou uvedeni na volebním lístku. 
 
Způsob volby 
Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Osoba oprávněná 
volit (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák) se dostaví k volbám ve 
stanoveném termínu. Na hlasovacím lístku osoba oprávněná volit vyznačí 
nejvýše dva kandidáty a hlasovací lístek vhodí do zapečetěné schránky. Ke 
zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů 
oprávněných osob zúčastněných ve volbách.   
Protože chápeme, že pro Vás nutnost dostavit se k volbě ve stanovenou dobu 
osobně může být komplikací, bude umožněno zmocnit k odevzdání volebního 
lístku v den voleb žáka, kterého zákonný zástupce zastupuje.  
V takovém případě žák odevzdá ve škole zmocnění podepsané zákonným 
zástupcem a následně provede volbu jeho jménem volbu (vhodí volební lístek do 
zapečetěné schránky). 
Sečtení hlasů a vyhodnocení výsledků voleb následně provede ustanovená 
tříčlenná volební komise.  
 
Prosíme Vás o pochopení a o spolupráci při zajištění voleb členů školské 
rady. 
 
         Mgr. Martin Paclík 
              ředitel školy 


