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Ředitelka Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková 
organizace 

VYHLAŠUJE 

v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu 
s Volebním řádem pro volbu členů školských rad, vydaným Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje ze dne 3. 12. 2015 a opatřením obecné povahy vydaným MŠMT pod 
č.j. MSMT-40610/2020-1 dne 29. října 2020 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY. 

 

Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat zletilé žáky a zákonné zástupce 
nezletilých žáků, se uskuteční online v termínu od pondělí 21. června 10.00 hodin                
do úterý 22. června 2021 10.00 hodin. 
Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat pedagogické pracovníky školy,  
se  uskuteční v pátek 18. června 2021 na provozní poradě. 

Kandidátem na člena školské rady může být každý plně svéprávný občan. Návrhy kandidátů 
mohou podávat oprávnění volitelé – pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých 
žáků a zletilí žáci vyplněním přihlášky odevzdané buď prostřednictvím EduPage nebo 
osobně ředitelce školy do 15.  června 2021 pro volby z řad pedagogických pracovníků a do 
18. června pro volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 
 
Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy – 
www.gbv.cz. Vedení školy zajistí, aby všichni oprávnění voliči měli k dispozici kandidátní 
listiny. 
 
 
Břeclav, 11. června 2021                                                           Mgr. Eva Krutáková, 
                                                                                                                         ředitelka školy 
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PŘÍLOHA: ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
1. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jako zřizovatel Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Břeclav, příspěvkové organizace, rozhodlo v souladu se školským zákonem zřídit 
školskou radu.  
2. Školská rada má devět členů, kteří jsou jmenování a voleni:  
• třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel;  

• třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci ze svých řad;  

• třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy. Ředitel školy nemůže být 
členem. 

3. Funkční období členů školské rady je tříleté.  
 
4. První zasedání školské rady svolává ředitel. Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
na svém prvním zasedání také stanoví svůj jednací řád.  
 
5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.   
 
7. Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 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 a navrhuje jeho změny;  
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;  
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;  
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 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. Zásady ustavení a činnosti školské rady dle zákona č. 
561/2004 Sb. 
 
8. Členství ve školské radě je čestné.  
 
9. Členství zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, 
zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy 
členství zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem.  
 
 
 


