
 
SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBY 

DO ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA CHEB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Ředitel přezkoumal v souladu s čl. 9 Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného 
usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1190/11/20 ze dne 2. listopadu 2020 a s účinností 
od 2. listopadu 2020 (dále jen „volební řád“) předložené návrhy kandidátů do Školské rady 
Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace. Neshledal žádné důvody pro odmítnutí návrhu, a 
zveřejňuje seznam kandidátů.  

Za pedagogickou volební kurii v abecedním pořadí: 
 

• Mgr. Linda Bubancová, trvale bytem Na Vyhlídce 33, Cheb (vyučující českého jazyka 
a literatury a francouzského jazyka na G Cheb; výchovný, studijní a kariérový poradce 
na G Cheb) 

• Mgr. Marie Opekarová, trvale bytem Dřevařská 16, Cheb (vyučující českého jazyka a 
hudební výchovy na G Cheb, dosavadní člen ŠR G Cheb) 

 

Pedagogičtí pracovníci mohou volit během provozní porady pedagogických pracovníků školy 
dne 30. 06. 2021 od 09:00 h do 09:30 h ve studovně a čítárně školy. 
 

 Za žákovskou volební kurii (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků) kurii v 
abecedním pořadí): 

 

• MUDr. Karel Tyrpekl, trvale bytem Ke Křížům 135/19 Podhrad, Cheb 2 (dosavadní 
člen ŠR, lékař, předseda Spolku rodičů a přátel Gymnázia Cheb) 

• MUDr. Yvetta Sochová, trvale bytem Divadelní náměstí 7, Cheb (dosavadní členka 
ŠR, zubní lékařka stomatologické ordinace v Chebu, dlouholetá expředsedkyně Spolku 
rodičů a přátel Gymnázia Cheb) 

 
Zletilí žáci mohou volit během posledního dne výuky dne 30. 06. 2021 od 08:30 h do 09:30 
h ve studovně a čítárně školy. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit dne 30. 06. 2021 od 14:00 h do 16:00 h ve 
studovně a čítárně školy (pavilon C). Vstup do čítárny a studovny je možný vstupem do 
tělovýchovného areálu (sauna a fitcentrum), event. vchodem pro návštěvy (sekretariát 
školy).  
 
Volební komise pořídí z průběhu voleb předepsaný zápis, který, podepsaný členy volební 
komise, odevzdají řediteli školy.  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.  
Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců. 
Každý volič má možnost udělit jeden hlas pro prvního a jeden hlas pro druhého kandidáta.  

     

V Chebu dne 22. 06. 2021                                                  

_________________________  
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara v.r.  

ředitel školy 


