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VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků
1. Příprava voleb:

Volby byly vyhlášeny ředitele školy dne 17.5.2021. Písemná informace o vyhlášení
voleb byla předána zákonným zástupcům žáků prostřednictvím školního
komunikačního systému Edookit, dále prostřednictvím www stránek školy a byla
vyvěšena na nástěnkách v prostorách školy.

Ve stanoveném termínu pro podání návrhů na kandidáty do školské rady bylo podáno šest
návrhů. Níže jsou navržené kandidátky seřazeny v pořadí dle počtu získaných hlasů ve
volbách.

1.. Chmelařová Gabriela. Ing. arch.
2.. Matinová Gabriela, MUDr.
3.. Spáčilová Martina
4. Janková Ognarová Lucie, Káňová Eva (rovnost hlasů)
5. Kilianová Vladimíra

Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi. která byla pověřena dohledem nad
průběhem voleb:

a) Želmíra Bozánová
b) Mgr. Kateřina Svobodová
c) Mgr. Jaromír Pospíchal

2.. Volby proběhly dne 10. 6. 2021. Dostavilo se 81 zákonných zástupců, účast je
zaznamenána v seznamu voličů (seznamy žáků/zákonných zástupců školy). Volební
komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
Paní Ing. arch. Gabriela Chmelařová byla zvolena 31 hlasy ze 78 platných hlasovacích
lístků do školské rady pro volební období 12.7.2021 — 11.7.2024

3.. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy
voleb. jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č.
561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

4. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvolenému
zástupci do školské rady a byl zaslán zřizovateli. Zároveň byl zveřejněn.
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V Brně dne 11.6.2021 Í

Mgr. Libor Tománek, ředitel školy
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