
Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia F. M. Pelcla 

v Rychnově nad Kněžnou 

V souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou při školách 

zřizovány školské rady. Vzhledem k tomu, že stávající radě skončilo 11. 7. 2021 funkční období, 

je třeba zvolit radu novou. Funkční období nově zvolených zástupců začne právě okamžikem 

jejich řádného zvolení.  

Za účelem organizace voleb ustanovila ředitelka Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad 

Kněžnou přípravný výbor ve složení: Petr Kačírek, Jana Šklíbová, Miroslava Dernerová. 

 Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Zřizovatel stanovil velikost rady v počtu šesti členů. Třetinu členů školské rady jmenuje 

zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z okruhu osob způsobilých 

k právním úkonům. Oprávněným voličem pro tuto část rady je dle právního stanoviska 

zřizovatele každý zákonný zástupce nezletilých žáků a každý zletilý žák. Zbývající třetinu volí 

pedagogičtí pracovníci dané školy (rovněž z okruhu osob způsobilých k právním úkonům). 

Kompetence školské rady jsou definovány v § 168 Školského zákona. Funkční období člena 

rady je tříleté.  

V souladu s výše uvedenými informacemi vyzýváme:  

a) zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy ke spolupráci. Pokud máte zájem o 

kandidaturu do Školské rady Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, případně  chcete 

navrhnout kandidáta, sdělte tento záměr na e-mail skolnikova@grk.cz nebo na telefonický 

kontakt 727 938 444  a současně pošlete e-mailem písemný souhlas (ke stažení na webu) 

kandidáta nejpozději do pátku 1. října 2021 do 15.00 hodin. Pro lepší informovanost voličů 

prosíme kandidáty, aby na výše uvedené kontakty doručili rovněž základní informaci o sobě. 

Tyto údaje poskytneme vhodným způsoben před volebními dny oprávněným voličům 

(informace budou k dispozici ve škole a rovněž budou zaslány oprávněným voličům).  

b) pedagogické pracovníky školy ke spolupráci. Pokud máte zájem o kandidaturu do Školské 

rady Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, nebo chcete navrhnout kandidáta, sdělte 

tento záměr osobně přípravnému výboru a současně doručte jednomu z členů přípravného 

výboru písemný souhlas kandidáta (ke stažení na webu) nejpozději do pátku 1. října 2021 do 

15.00 hodin.  

Následně budou sestaveny kandidátní listiny a vlastní volby do třetiny rady volené zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky proběhnou dne 6. října 2021 během třídních schůzek.   

Volební lístky budou k dispozici u třídních učitelů a před samotným hlasováním jména 

kandidátů budou voličům zaslány na e-mail. 

 Způsob odevzdání volebního lístku:  

a) osobně v budově školy 

Každý volič může hlasovat pouze jednou. 



Volby do třetiny rady volené pedagogickými pracovníky se uskuteční rovněž 6. října 2021. 

Hlasovací lístky pro volby do této třetiny rady budou k dispozici pouze ve škole a hlasování 

bude možné pouze osobně v kanceláři školy.  

Děkujeme za spolupráci.  

V Rychnově nad Kněžnou dne 6. září 2021 

 

 

Pavlína Školníková, ředitelka školy 

Petr Kačírek, přípravný výbor školské rady 


