Oznámení o konání voleb
do Školské rady při Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milí studenti,
v závěru kalendářního roku 2020 končí tříleté volební období stávající Školské rady, což je zákonným
důvodem pro vypsání termínu voleb Školské rady při GJŠ Zlín pro volební období 2021–2023.
Školská rada se skládá z šesti členů:
-

Dva zástupce jmenuje zřizovatel školy (Krajský úřad Zlínského kraje).
Dva zástupce volí členové pedagogického sboru z řad pedagogických pracovníků školy.
Dva zástupce volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z řad zákonných zástupců a
zletilých žáků.

1. Volba zástupců pedagogických pracovníků
a) Do pátku 6. listopadu 2020 navrhnou pedagogové vhodné kandidáty ze svého středu formou emailu ředitelce školy s uvedením předmětu „návrh kandidáta do ŠR“.
b) Bude sestavena volební komise, jejímiž členy nemohou být kandidáti do připravovaných voleb.
c) Všichni navržení kandidáti budou osloveni opět formou e-mailové komunikace ředitelkou školy,
zda souhlasí s nominací. Pokud vyjádří svůj souhlas, budou volební komisí zapsáni na kandidátní
listinu.
d) Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne 12. listopadu 2020 prostřednictvím
ankety v systému Bakaláři. Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci. Vstup do ankety budou mít
pouze oprávnění voliči na základě svého jedinečného přístupového hesla. Volby jsou tajné. Každý
oprávněný volič vybere nejvýše dva kandidáty z nabídky v anketě. Do Rady budou zvoleni dva z
navržených kandidátů, kteří ve volbách získají nejvíce hlasů.
2. Volba zástupců rodičů (resp. zákonných zástupců) nezletilých studentů a zletilých studentů
a) Ředitelka školy formou sdělení v aplikaci Komens v programu Bakaláři (elektronická žákovská
knížka) oslovila zákonné zástupce všech žáků a zletilé žáky s výzvou, aby ji touto cestou do pátku 6.
listopadu 2020 oslovili, pokud mají zájem kandidovat do Školské rady při GJŠ Zlín. Podmínkou
kandidatury je v případě zákonných zástupců skutečnost, že jejich dítě je žákem školy. V případě
zletilých žáků je to dosažení věku 18 let v den konání voleb, tedy 19. listopadu 2020.
Případné další zájemce o kandidaturu ve volbách prosíme o zaslání základních informací (rodiče:
jméno a příjmení, titul a vztah ke škole - např. dcera Dominika v 1. ročníku; zletilí žáci: jméno a
příjmení, třída) do 11. listopadu 2020 na opět prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
b) Týden před konáním voleb budou všichni kandidáti zveřejněni na internetových stránkách školy na
úřední desce školy.
c) Volby zástupců rodičů a zletilých žáků proběhnou ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 12.00 do
18.30 v aplikaci Ankety v programu Bakaláři. Do volební ankety bude umožněno vstoupit pouze
rodičům nezletilých žáků a zletilým žákům, a to pouze z prostředí elektronické žákovské knížky po

zadání jedinečného přístupového hesla. Volba bude provedena výběrem nejvýše dvou kandidátů
z kandidátní listiny. Volby jsou tajné. Oprávněni volit jsou zákonní zástupci nezletilých žáků (vždy
pouze jeden zákonný zástupce za jednoho žáka) a zletilí žáci. Kandidátka zákonných zástupců a
zletilých žáků je společná, volič si vybírá bez ohledu na to, zda jde o zákonného zástupce či žáka.
Volební komise spočítá hlasy pedagogických pracovníků i hlasy zákonných zástupců a zletilých
studentů a oznámí jména čtyř členů Rady pro šesté volební období ředitelce školy. Jména nově
zvolených členů Rady budou do týdne od uskutečnění voleb uveřejněna na internetových stránkách
školy. Zbylé dva členy jmenuje zřizovatel do konce kalendářního roku. Volební období nové Školské
rady při GJŠ Zlín začíná 1. ledna 2021. Školská rada je poradní orgán ředitele školy, který se vyjadřuje
ke všem podstatným dokumentům a k výsledkům evaluace školy.
Ve Zlíně dne 23. října 2020
Mgr. Alena Štachová,
ředitelka školy

