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Zápis o volbách členů školské rady voleného pedagogickými pracovníky 

 

 

Informaci o 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. 

 

Volby proběhly 16. 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 pedagogickými pracovníky 

 PaedDr. Miroslava Veselíková 

6 b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů 

 Počet oprávněných voličů – pedagogičtí pracovníci 

109 voličů, odevzdáno 60 hlasů (55,05 %) 

6 c) jméno zvoleného člena školské rady 

 
Kandidát Počet platných hlasů 

PaedDr. Miroslava Veselíková 60 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis o volbách člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků 

 

Informaci o 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. 

 

Volby byly zahájeny dne 16. 6. 2021 a ukončeny dne 17. 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 164 hlasů (13,05%) 

 

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, jinak se volby 

opakují. 

 

Voleb se zúčastnilo 13,05 % oprávněných voličů, tudíž se volby budou opakovat. Termín 

opakovaných voleb stanovil ředitel školy na dny 28. 6. 2021 a 29. 6. 2021. 

 

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. ____________________ 

 


