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V Praze dne 30. 6. 2021 

č.j.: ZŠ/100/21 

 

Zápis o opakovaných volbách člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých 

žáků 

 

Informaci o opakovaných volbách včetně harmonogramu průběhu voleb a základní 

dokumenty týkající se voleb, zveřejnil ředitel školy na webových stránkách školy a ve vstupní 

hale budovy základní školy. Dále byli všichni zákonní zástupci nezletilých žáků informováni 

o volbách prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailu. 
 

Volby byly zahájeny dne 28. 6. 2021 a ukončeny dne 29. 6 .2021. 

 

Údaje dle čl. 5, odst. 6 Volebního řádu pro volby členů do školské rady: 

6 a) návrhy kandidátů na člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků 

 RNDr. Aleš Balík, Ph.D, Bc. Zbyněk Uzel 

6 b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů 

 Počet oprávněných voličů – zákonní zástupci žáků 

1257 voličů, odevzdáno 180 hlasů (14,32%) 

 

Podle čl. 5, odst. 2 Volebního řádu pro volby členů do školské rady se za platné považují 

volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob. Voleb se zúčastnilo 

14,32 % oprávněných voličů, tudíž se volby, které proběhly ve dnech 28. 6. 2021 a 

29. 6. 2021, považují za neplatné. Člena školské rady voleného zákonnými zástupci 

nezletilých žáků se tedy nepodařilo zvolit ani v opakovaných volbách. 

Pokud nedojde ke zvolení člena školské rady ani při opakovaných volbách, je třeba 

postupovat podle čl. 5, odst. 5 Volebního řádu pro volby členů do školské rady. Nezvolí-li 

oprávněné osoby člena školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývajícího 

člena školské rady ředitel školy. 

Na základě výše uvedeného jmenuje ředitel školy členem školské rady voleného 

zákonnými zástupci nezletilých žáků pana RNDr. Aleše Balíka, Ph.D. Ke jmenování 

došlo na základě vyššího počtu odevzdaných hlasů uvedeného kandidáta. 

 

Volební komise konstatuje, že volby proběhly řádně dle Volebního řádu pro volby členů do 

školské rady. Veškerá dokumentace týkající se voleb je uložena u ředitele školy. 

 

Podpisy členů volební komise: 

Předseda volební komise: Mgr. Jiří Soukup ____________________ 

Členka volební komise: Mgr. Miroslava Kellovská ____________________ 

Člen volební komise: PaedDr. Vladimír Cícha ____________________ 

Člen volební komise: Mgr. Adam Honskus, DiS. ____________________ 



 


