
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

Volební řád pro volby členů školské rady  

 
Složení školské rady  

 

(1) Dva členy školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy po projednání ve Výboru pro 

výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy z občanů, kteří působí zejména 

v oblasti budoucího pracovního nebo studijního uplatnění žáků školy nebo jsou členy  

Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo zastupitelstva městské části, nebo z dalších osob 

způsobilých k právním úkonům. 

 

(2) Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob 

způsobilých k právním úkonům. 

 

(3) Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním 

úkonům. 

  

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

a zletilé žáky a studenty  

 

(1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu1)  všichni zákonní 

zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, navrhují přípravnému výboru kandidáty na 

členství ve školské radě.  

 

(2) Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty volí 

oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň 

jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují. 

 

(3) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy 

školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty se stávají kandidáti, 

kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

 

Volba proběhne dne 21. 11. 2017 

 

 

Do stanoveného termínu se jako zájemci o práci ve školské radě přihlásili: 

 

 JMÉNO VIZE PRÁCE V ŠKOLSKÉ RADĚ 

 Mgr. Zuzana Otrubová 

 
Ráda bych pomohla při dobré komunikaci mezi školou 

a rodiči žáků a dále bych se ráda soustředila na dobrou 

informovanost o veškerých možnostech, které jsou na 

gymnáziu pro studenty k dispozici, a zajistila tak jejich 

optimální využití studenty. 

  



 Ing. Pavel Steinbauer, 

Ph.D. 

Prací ve školské radě chci v rámci svých možností 

přispět ke zdaru komunity, ve které žiji. Jako VŠ 

pedagog a výzkumný pracovník na ČVUT v Praze 

spolupracuji s absolventy našich středních škol. Mám 

dlouholetou zkušenost s činovnickou prací v Junáku a 

Sokole, manažerské zkušenosti. Domnívám se proto, že 

mé zkušenosti budou pro poskytování kvalitní zpětné 

vazby vedení školy užitečné. 

 

 

Za přípravný výbor Ivo Pohořelý 


