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Příprava voleb do školské rady 2020 
 

Školská rada Česko-anglického gymnázia s.r.o. byla zřízena ke dni 8.12.2005 a nyní končí třetí rok jejího pátého funkční 

období. Pracuje ve složení: předseda RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.. Mgr. Karel Bohoněk (oba za zřizovatele), za rodiče 

a zletilé studenty MUDr. Senta Burianová Jan Louženský a za pedagogy Mgr. Lucie Starčevská a Mgr. Petr Klier. 

Školská rada se schází dvakrát či třikrát ročně a zápis z jejích jednání je uveřejňován na webové stránce školy. Volebním 

orgánem pro volby 2020 je do 31.10.2020 ředitelka školy a od 1.11.2020 přípravný výbor ve složení Ludmila Whiteside, 

Mgr. Lucie Starčevská a Mgr. Petr Klier, který je jeho předsedou. 

Informace o konání voleb budou předány na shromážděních oprávněných osob dne 31.8.2020 pro pedagogy a na prvních třídních 

schůzkách v září 2020 (21. a 22.9., v případě koronavirové karantény elektronicky), na úřední desce, nástěnce školy 

a v harmonogramu na webové stránce školy. 

 

Termíny a organizace voleb: 

• Třídní schůzky jsou Shromážděním oprávněných osob k volbám do školské rady – rodiče mohou podat návrh 

kandidátů včetně jejich programu v písemné či elektronické formě ředitelce školy do 31.10.2020  (uzávěrka 

kandidátek) 

• 13.11.2020 zveřejnění listiny kandidátů na veřejnosti přístupném místě ve škole, tj. na úřední desce školy na 

dveřích ve vchodu z ulice Jiřího z Poděbrad 

• 1.12.2020 - volby do školské rady – budova ČAG, od 8:00 do 15:30 v kanceláři (jednací místnosti) a od 15:30 do 

17:30 v učebně tercie. Volby budou provedeny tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku 

do volební urny. Dle opatření MŠMT z 29.10.2020 se období voleb prodlužuje nejdéle do termínu 3měsíců po 

skončení nouzového stavu. Termín po skončení nouzového stavu upřesníme. 
 

 

Základní informace o školské radě Česko-anglického gymnázia s.r.o.: 

 

• Počet členů byl stanoven na šest, 

o 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, 

o 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy, 

o 2 členy jmenuje zřizovatel školy, podle §167, odst.2 škol.zákona ředitel ČAG. 

• Funkční období členů školské rady je dle zákona tři roky. 

• Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

• Náplň činnosti školské rady podle §168 školského zákona: 

o vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

o schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

o schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 

o schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 

o podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

o projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření, 

o projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

o podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a 

dalším orgánům státní správy, 

o podává návrh na odvolání ředitele, 

o podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy (poslední 2 body doplněny pro veřejné školy). 

 

RNDr. Danuše Lhotková 

ředitelka ČAG 

V Českých Budějovicích 28.08.2020, aktualizace dne 1.11.2020. 
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