
O Z N Á M E N Í

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu 
s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 dne 15. června 2005 na základě ustanovení § 
167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), 
v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady 
 

vyhlašuje volby do školské rady.

Voleb se účastní zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí  žáci (volí tři své členy) a pedagogičtí pracovníci školy 
(také tři členy). Termíny konání prvního a druhého kola voleb do školské rady se stanovují takto:

1. kolo: pondělí, úterý  22.10. – 23.10. 2012 v době od 9:00 – 15:00 
                                                

/odevzdávání návrhů na členy školské rady za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce žáků, 
respektive zletilé žáky/

2. kolo:   pondělí, úterý 5.11. – 6.11.2012 v době od 13:00 – 15:00  
                                                      

/volba zástupců podle kandidátních listin/

Volební místností  pro 1.  kolo voleb je sekretariát  školy,  2.  kolo voleb bude probíhat v  učebně U2 gymnázia a ve 
vstupní hale střední školy.

Volební  lístky pro  1.  kolo  voleb  do  školské rady -  volby zákonných zástupců nezletilých  žáků a  zletilých  žáků budou 
k dispozici ve společenské místnosti žáků gymnázia a na sekretariáte školy.

Volební lístky pro 1. kolo voleb do školské rady – volby pedagogických pracovníků budou mít pedagogové ve své schránce – 
sborovna.

V Ústí nad Labem dne 5.10.2012

Ing. Mgr. Michal Šidák v.r.
                     ředitel školy

 

POZNÁMKA
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a zletilými žáky ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Svůj hlasovací lístek vložíte do obálky a v den konání voleb odevzdáte na sekretariát školy.

Vedení školy: Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 772 022  tel/fax/záz: 472 772 021, e-mail: skola@gym-ul.cz
Odloučené pracoviště: Stará 99, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 771 306, email: ulsos@gym-ul.cz
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