
VOLBY DO RADY ŠKOLY ZLETILÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Dne 30. 9. 2021 proběhnou na Gymnáziu, Legionářů, Příbram volby žáka z řad zletilých
žáků do Rady školy.

KDO MŮŽE VOLIT A JAK?
- volí všichni žáci, kteří ke dni 30. 9. 2021 dovršili věk 18 let

- žáci volí tajným hlasováním na základě přímého volebního práva

- ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů

oprávněných osob zúčastněných ve volbách

- členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období

CO JE TO RADA ŠKOLY?

Rada školy je orgán, který je při střední škole zřízen na základě zákona (561/2004 Sb.) a

jehož prostřednictvím se mohou zákonní zástupci, zletilí studenti, pedagogický sbor a

zřizovatel podílet na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, v případě Gymnázia

Příbram je jím Středočeský kraj.

Úkolem školské rady je například schvalovat školní řád, výroční zprávy školy nebo třeba

pravidla pro hodnocení výsledků studentů. Rada školy se zabývá rozpočtem, vyjadřuje se k

rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Hodnotí také návrhy

školních vzdělávacích programů.

SLOŽENÍ RADY ŠKOLY

Třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem, třetinu volí zletilí žáci nebo zákonní

zástupci nezletilých a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem rady nemůže být

ředitel školy. Funkční období členů jsou pak tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát

ročně, její zasedání svolává předseda.

Mgr. Václav Havlíček – předseda (zástupce pedagogů)

Mgr. Libuše Fořtová – zástupkyně (zástupce pedagogů)

Mgr. Simona Luftová – zástupce zřizovatele

Petr Halada – zástupce zřizovatele

Mgr. Petra Sládečková – zástupce rodičů nezletilých žáků

+ zletilý zvolený student - volby 30. 9. 2021



ANEŽKA VOJÁČKOVÁ

Milí spolužáci,

ráda bych se vám představila jako kandidátka na zástupce studentů ve školské radě.
Chodím do septimy, zajímají mě přírodní vědy, ale v budoucnu by mě lákala
především práce s lidmi a jakákoliv sociální činnost.

Mám ráda hru na klavír, zpěv a pohyb v přírodě. Absolvovala jsem 12 let ve
výtvarném oboru ZUŠ v Rožmitále pod Třemšínem, součástí této obohacující
zkušenosti byla i zahraniční reprezentace našich animovaných filmů, která mě
obohatila o myšlenku, že vše závisí na nás, našem zájmu a snaze. Poznala jsem, že
se dá dosáhnout mnoha dříve nemyslitelných cílů, důležité je vždy vytrvat a mít
pevnou vůli. Nejen díky tomu, že mám možnost plnit projekt Dofe, jsem si
vyzkoušela dobrovolnictví v různých oblastech. Jsem otevřená novým možnostem a
zkušenostem, proto se nyní ujímám této příležitosti kandidovat.

Je pro mne důležité vždy vědět o tom, co se děje ve světě i v mém nejbližším okolí,
protože jen dostatečný přehled a informovanost společně s pílí mi mohou umožnit se
vyvíjet a dosahovat svého cíle. Tím je pro mne v roli studentky Gymnázia Příbram
určitě kvalita vzdělávání, po všech svých stránkách. Byla bych ráda, kdybychom na
tomto gymnáziu společně stále usilovali o to, aby naše škola zůstávala prostředím,
ve kterém se dbá na růst každého jednoho ze studentů i pedagogů. Připadá mi
nesmírně důležité dbát na vzdělávání právě i z pozice žáků, protože - přece jen -
škola nás formuje ale také my formujeme svou školu.

Anežka Vojáčková



VLADIMÍR ŠVASTAL

Něco krátce o mně:

● jméno: Vladimír Švastal
● věk: 18
● třída: 3.C
● zájmy: sport (fotbal, stolní tenis, …), japonština

Mé cíle a důvody, proč mě volit:

● prosazování vašich názorů a připomínek, které by se podíleli na zlepšení
pobytu na našem gymnáziu (věřím, že každý z nás se může podílet na
fungování školy)

● řešení aktuálních problémů (v současnosti pandemie COVID-19)
● zasahování do vzdělávacího programu (rozvrhy hodin, zkoušení, testy, větší

využití elektroniky během vyučování, …)
● otázka kolem spojování gymnázií (přijímací zkoušky, celkový počet studentů)
● a mnoho dalších …

Pokud jsem vás aspoň v něčem přesvědčil, přijďte volit pro Vláďu Švastala!



MARTIN SCHRÖDL

Zdravím Vás studenti.
Tento text je o mně, Vašem kandidátovi do rady školy.
Jméno mé Martin Schrödl a chodím do 3.B.
Zajímám se o počítače. Hlasem pro mě chybu neuděláte.
Budu se aktivně zajímat o Vaše trable.
Rád bych, abyste mi Vaše případné podněty zasílali na email.
Vaše problémy jsou moje problémy.
Děkuji za přečtení a případný hlas.



VOJTĚCH KOVAŘÍK

Proč bych to měl být zrovna já?

Dovolte mi abych se Vám krátce představil a bude jen na Vás zda mi dáte svůj hlas
či nikoliv. Jmenuji se Vojtěch Kovářík a jsem zde zástupcem 3.A. Moji spolužáci mě
zvolili jako zástupce z naší třídy a vložili tím do mě svou důvěru,kterou se budu
snažit nezklamat. Mezi moje záliby patří hra šachu, jízda na kole. Jak už bylo dříve
zmíněno, tak studuji na příbramském gymnáziu již třetím rokem a vím, jak tu co
chodí a co by stálo za změnu.  Například mít v pátek 7 vyučovacích hodin v rozvrhu
mi přijde moc. Díky všem za projevenou důvěru a případné zvolení.


