Vyhlášení voleb
pro volbu členů školské rady Gymnázia, Praha, Písnická 760 volených
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty

Čl. I.
Přípravný výbor

1.

Statutární zástupce školy zřídil tříčlenný přípravný výbor.

Čl. II.
Kandidáti a osoby oprávněné volit členy školské rady

1.
a)
b)

Kandidátem na člena školské rady je fyzická osoba, která:
nejpozději dne 23. 4. 2020 (dále jen „den konání voleb“) dovrší věk 18 let
a není zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům;
ve lhůtě do 12. března 2020 do 15.00 hod. vysloví souhlas se svou
kandidaturou na základě návrhu třetí osoby nebo oznámí svou
kandidaturu, a to v obou případech písemně dopisem nebo osobním
podáním do kanceláře školy. Dopis, resp. osobní podání musí obsahovat:
- jméno a příjmení kandidáta;
- je-li kandidátem zletilý student – ročník studia, je-li kandidátem
zákonný zástupce nezletilého studenta – ročník studia nezletilého
studenta a zaměstnání kandidáta;
- datum a podpis kandidáta.

2.

Sdělením údajů uvedených v čl. II.1.b) kandidát uděluje výslovný souhlas
s jejich zveřejněním v době 13. 3. – 23. 4. 2020 na webových stránkách
školy a na vývěsce školy umístěné v budově školy.

3.
a)
b)

Osobami oprávněnými volit z kandidátů členy školské rady jsou:
studenti školy, kteří nejpozději v den konání voleb dovrší věk 18 let;
zákonní zástupci (rodiče) těch studentů, kteří nesplňují podmínku
dovršení věku 18 let ke dni konání voleb.

Čl. III.
Pravidla, místo a čas hlasování

1.
Hlasovací urna bude za účelem provedení hlasování oprávněnými
osobami umístěna v budově školy – dne 23. 4. 2020 v době 7.40 – 11 hodin
pavilon A, 1. patro, před kanceláří hospodářky školy, v době 16 – 18 hodin ve
vestibulu školy.
2.
Osoby oprávněné volit po osvědčení svého oprávnění volit (čl. II.3.)
obdrží v době a na místě konání volby (čl. III.1.) hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku budou uvedena jména a příjmení kandidátů v pořadí, které
bude určeno losem. Volí se dva členové školské rady.
3.
Hlasovací lístek je třeba upravit tak, že oprávněná osoba viditelně označí
údaj se jménem a příjmením kandidáta, kterému dává svůj hlas. Pokud
oprávněná osoba hlasovací lístek žádným způsobem neupraví nebo označí více
než dva kandidáty, bude hlasovací lístek pro jeho neurčitost považován za
neplatný.
4.
Hlasování se provádí jako tajné vhozením upraveného hlasovacího lístku
do hlasovací urny. Každá oprávněná osoba má jeden hlas a je oprávněna
hlasovat pouze jedenkrát.
5.
Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

V Praze dne 6. 2. 2020

Julius Kolín, statutární zást. školy, v. r.

Iva Štěpánková, člen přípravného výboru, v. r.

