
  Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 

 
 

Volby do Školské rady při Gymnáziu Polička 

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji termín voleb do Školské rady při 

Gymnáziu, Polička, nábřeží Svobody 306 takto: 

• pro volbu zástupce pedagogických pracovníků školy na středu dne 18. listopadu 2020 od 8:00 

do 20:00 prostřednictvím školního informačního systému BAKALÁŘI 

• pro volbu zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (dále oprávněných 

voličů) na středu dne 18. listopadu 2020 od 8:00 do 20:00 prostřednictvím školního 

informačního systému BAKALÁŘI 

Dále ustanovuji volební komisi pro volby do Školské rady při Gymnáziu Polička v tomto složení:  

Předseda:  RNDr. Miroslav Jílek  

Členové:  Nela Pávková  

 Marie Mrňáková  

Pedagogičtí pracovníci školy a oprávnění voliči mohou podávat návrhy na kandidáty pro volby do 

školské rady nejpozději do 30. října 2020 předsedovi volební komise (nebo v jeho nepřítomnosti 

členům volební komise) buď osobně nebo písemně. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení, datum 

narození a adresu bydliště kandidáta.  

Navržení kandidáti budou vyzváni, aby písemně vyjádřili svůj souhlas s navrženou kandidaturou. 

Kandidát, který tak neučiní, nebude zapsán do seznamu kandidátů. Seznamy kandidátů budou 

zveřejněny 11. listopadu 2020 na informační desce školy. 

Volby proběhnou ve výše uvedených termínech. Pedagogickým pracovníkům a oprávněným voličům 

se ve výše uvedeném dni zpřístupní anketa ve školním informačním systému BAKALÁŘI se seznamem 

kandidátů, ze kterých vyberou právě jednoho. Bližší informace k organizaci voleb v prostředí 

BAKALÁŘI budou zveřejněny na webu školy. Na základě odevzdaných hlasů stanoví volební komise 

pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady. Členem rady je zvolen ten kandidát, který získal 

nejvíce hlasů. (V případě rovnosti hlasů se rozhodne losováním, které provede volební komise.)  

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději do 7 dnů od konání voleb.  

 

V Poličce dne 16. října 2020  Mgr. Josef Dvořák  

 ředitel školy 
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