Č. j. GOH-400/2019-1
Rozhodnutí ředitele školy

Vyhlášení doplňovacích voleb do Školské rady při Gymnáziu, Obchodní akademii a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvkové organizaci – listopad 2019
Doplňovací volby tří členů Školské rady při Gymnáziu, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Hodonín, kteří budou zastupovat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
se uskuteční dne 5. listopadu 2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin v aule Gymnázia, Legionářů 1 a
6. listopadu 2019 v učebně č. 32 Obchodní akademie, Velkomoravská 13 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Oprávněným voličem je
1. žák Gymnázia, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvkové
organizace, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let,
2. zákonný zástupce nezletilého žáka Gymnázia, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Hodonín, příspěvkové organizace.
Kandidátem může být zletilý občan České republiky plně způsobilý k právním úkonům.
Návrhy kandidátů podávají oprávnění voliči v písemné formě řediteli školy do 23. 10. 2019 do 12.00 hodin.
Návrh musí obsahovat:
1. Nadpis: „Návrh kandidáta na člena Školské rady při Gymnáziu, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvkové organizaci – listopad 2019“.
2. Jméno a příjmení, rok narození, bydliště a vykonávanou profesi kandidáta.
3. Informaci, zda kandidát je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka Obchodní akademii a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Hodonín nebo jiná osoba.
4. Vyjádření kandidáta, že s kandidaturou souhlasí a jeho podpis.
5. Jméno a příjmení a bydliště navrhovatele, jeho podpis a datum.
Seznam všech kandidátů bude zveřejněn 1. 11. 2019 na informační vývěsce ve škole a na internetových stránkách
školy. Na internetových stránkách školy a na vývěsce ve vestibulu školy jim bude umožněno, aby se sami prezentovali.
Do 3. 11. 2019 budou prostřednictvím žáků doručeny voličům hlasovací lístky. Volič hlasuje osobně, zastoupení je
možné v případě hodnověrného písemného zmocnění. Zákonný zástupce nezletilého žáka může zmocnit svého syna
/dceru ke vhození vyplněného hlasovacího lístku do urny. Hlasovací lístek musí být v zalepené neoznačené obálce.
Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel.
Hlasovací lístek bude obsahovat abecední seznam všech kandidátů. Hlas pro kandidáta se vyznačí křížkem. Křížky je
možné udělat nejvýše u tří kandidátů. Hlasuje se vhozením takto upraveného hlasovacího lístku do urny. Z platných
odevzdaných hlasovacích lístků bude sestaveno pořadí kandidátů podle počtu odevzdaných hlasů, při rovnosti hlasů
rozhodne los. Zvoleni budou kandidáti na prvních třech místech. Výsledky budou zveřejněny 8. 11. 2019.
Ředitel jmenuje do 25. 10. 2019 nejméně pětičlennou volební komisi, v níž budou zástupci oprávněných voličů a alespoň
jeden učitel školy. Komise si zvolí svého předsedu a místopředsedu.
Volební komise převezme od ředitele návrhy kandidátů, prověří jejich úplnost a správnost. Zabezpečí ve spolupráci
s ředitelem školy ve stanovených termínech tisk hlasovacích lístků a jejich distribuci oprávněným voličům.
Před zahájením voleb převezme volební komise od ředitele školy volební seznam, připraví volební místnost, urnu
a zabezpečí řádný průběh voleb.
Volební lístky upravují voliči v soukromí, ve volební místnosti nebude pro jejich úpravu vyhrazeno oddělené místo.
Voliči a osoby zastupující voliče na základě zmocnění prokážou volební komisi svou totožnost. Osoby zastupující voliče
předloží zároveň své zmocnění, jinak komise vhození hlasovacího lístku do urny neumožní.
Účast ve volbách volební komise zaznamená do volebního seznamu.
Po ukončení voleb volební komise uzavře volební seznam, zjistí počet voličů, kteří se zúčastnili osobně a počet osob,
které se zúčastnily voleb na základě zmocnění, posoudí platnost odevzdaných hlasovacích lístků, sečte hlasy
pro jednotlivé kandidáty a stanoví jejich pořadí. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů stanoví
jejich pořadí losováním. O průběhu voleb a výsledcích komise vyhotoví protokol.
Ředitel školy výsledky oznámí kandidátům a zveřejní je.
O vyhlášení voleb budou oprávnění voliči informováni tímto rozhodnutím, zveřejněným na vývěsce a na internetových
stránkách školy.
Vyhlášení zveřejněno na vývěsce a internetových stránkách školy dne 8. 10. 2019.

V Hodoníně 7. 10. 2019

Mgr. Jan Marenčík
ředitel školy

