GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD
Vítězná 616, 282 27 Český Brod, Czech republic, tel.+fax 00420 321 622 347,
e-mail gc_brod@IOL.CZ , URL …. www.gcbrod.cz … .
V Českém Brodě dne: 25. dubna 2018

Určeno všem zákonným zástupcům nezletilých žáků školy
a také vše zletilým studentům Gymnázia, Český Brod, Vítězná 616
Věc: Školská rada na Gymnáziu, Český Brod, Vítězná 616
.
Vážení rodiče – zákonní zástupci nezletilých žáků a vážení zletilí studenti našeho gymnázia.
Nastal čas, kdy je třeba připravit a realizovat volby členů školské rady Gymnázia Český
Brod pro další volební období
Co je to školská rada?
Školská rada je orgánem, který definuje školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů v §§ 167 a 168. http://www.gcbrod.cz/RADA/2017/Skolska_rada_561_2004.pdf
O způsobu jak vytvářet školskou radu rozhodl zřizovatel školy, který vydal tzv.
Volební řád školské rady (Bylo stanoveno usnesením č. 18-09/2005/RK ze dne 27.4.2005)
A o tom jak mají probíhat jednání školské rady rozhoduje schválený Jednací řád školské rady

Jak je to aktuálně se školskou radou na českobrodském gymnáziu?
Tříleté volební období všech členů školské rady skončilo k 31.12.2017, i když mnozí z nich
vykonávali funkci člena školské rady po doplňovacích volbách v loňském roce po velice krátký čas a
my bychom pak neřešili nic jiného než výběr nových kandidátů a další volby.

Sestava školské rady Gymnázia Český Brod – funkční období do 31.12.2017
Petra Straková – předsedkyně, rodiče žáků do 31.8.2017 /
Mgr. Eva Zhřívalová, rodiče žáků od 1.9.2017
Jakub Ransdorf – zletilí žáci do 31.8.2017 / Martin Prošek – zletilí žáci od 1.9.2017

Aleš Kobliha – zřizovatel
Bc. Jakub Nekolný – zřizovatel
Mgr. Josef Volvovič – pedagogové
Mgr. Markéta Kallupová - pedagogové

Co rodiče ani zletilí studenti neovlivní:
Náš zřizovatel, kterým je Středočeský kraj jmenoval svými dekrety z 27.3.2018 dva nové členy
školské rady.
Pedagogický sbor vygeneruje v samostatné volbě dne 5.6.2018 další dva členy školské rady.
Co ovlivní zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci?

Ovlivníte volbu dvou členů šk. rady

Uvolňuje se místo člena ŠR (zletilý student), který zastupoval zletilé studenty a místo členky rady, která
zastupovala zákonné zástupce nezletilých žáků.)

Dobíhá totiž volební období i pro předsedkyni školské rady – pí Mgr. Eva Zhřívalovou, která
zastupuje zákonné zástupce našich nezletilých žáků a byla zvolena v loňských doplňovacích volbách –
viz §167 odst. 8. zák. 561/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dobíhá také volební období pro našeho zletilého studenta Martina Proška, který svůj mandát získal
v loňských volbách. Podle § 167 odst.9 dtto zákona tím, že složí maturitní zkoušku a přestane být

žákem školy, přestane být zároveň členem školské rady. Volební období mu ale dobíhá také aplikací
§167 odst. 8. dtto zákona.
Nově zvolena může být buď dvojice rodič (bude zastupovat nezletilé žáky) x rodič (bude zastupovat zletilé žáky)
a nebo dvojice rodič (bude zastupovat nezletilé žáky) x zletilý student (bude zastupovat zletilé žáky).

Z výše popsaného modelu výsledků voleb vyplývá jak by měla být postavena kandidátka
Jak postavit kandidátku?
Rodičovská veřejnost by měla vygenerovat nejméně jednoho kandidáta. Pokud ale dodá jenom
jednoho kandidáta, tak se tím dobrovolně vzdá šance na volbu druhého možného člena ve
školské radě ve prospěch zletilých studentů.
Studenti mohou navrhnout alespoň jednoho kandidáta
Kdo jsou oprávnění voliči a jak a kdy mohou volit?
Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí.
Zletilí žáci budou vybírat z kandidátky právě 2 osoby (buď 2 zákonné zástupce a nebo 1
zákonného zástupce a 1 žáka) (bude to v úterý 5.6.2018 během dopolední výuky.)
Zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit (Bude to v době třídních schůzek v úterý 5.6.2018
odpoledne) a budou vybírat z kandidátky právě 2 osoby analogickým způsobem jako zletilí žáci.

Volby dvou nových členů ŠR proběhnou jednokolovým způsobem v úterý 5. června 2018.
Jak se zjistí výsledky?
Volební komise sečte platné hlasy pro jednotlivé kandidáty a rozhodne o výsledku.
Za jednoho žáka smí být odevzdán pouze jeden hlas!
Je jisté, že …Zákonný zástupce, který získá absolutní většinu hlasů se stane členem školské rady
automaticky.
Druhým zvoleným členem školské rady se stane buď další zákonný zástupce z kandidátky a
nebo zletilý student z kandidátky, který získal větší absolutní počet hlasů.

Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí
4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Nově zvolení členové ŠR by se ujali své funkce na schůzi ŠR v červnu 2018.
Z toho plyne, že svou kandidaturu mohou zvážit i ti studenti, kteří dovrší plnoletosti
teprve v červnu 2018.

S pozdravem se na další spolupráci těší
Mgr. Ivo Kocum, v.r., ředitel gymnázia

