
Zápis o volbě do školské rady 

1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 25. 9. 2014, kdy byla prostřednictvím 

třídních zástupců předána ústní informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům 

žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní 

informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. 

Obsahovala také výzvu k podání návrhu kandidátů do 5. listopadu na adresu školy. 

Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona  

č. 561/2004 Sb. 

 

2. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem 

nad průběhem těchto voleb: Mgr. Ivana Jandová, Mgr. Hana Šídová, Romana 

Szitová. 

 

3. Do stanoveného termínu byly podány návrhy na kandidáty do školské rady:  

 

za pedagogický sbor: 

  -Mgr. Ivana Jandová 

  -Mgr. Jan Jeřábek 

  -Mgr. Ivana Jandová 

  -Mgr. Hana Šídová  

 

 za zákonné zástupce: 

  -Romana Szitová 

  -Alena Nováková 

  -Ing. Daniel Novák 

   

 

Volby zástupců z řad pedagogického sboru proběhly dne 19. 11. 2014.  

V 14:00 hod. byly zahájeny volby pedagogických pracovníků. Zúčastnilo se celkem 

27 voličů (počet oprávněných voličů je 30), jejich účast je stvrzena podpisy na 

prezenční listině.  

 

Volby zástupců z řad zákonných zástupců proběhly dne 20. 11. 2014. 

V 16:00 hodin začaly volby zákonných zástupců. Zúčastnilo se celkem 137 voličů 

(z počtu 542 oprávněných voličů), jejich účast je stvrzena podpisy na prezenčních 

listinách – seznamy žáků celé školy. Volební komise poté přepočítala platné hlasy. 

18 volebních lístků nebylo uznáno platnými. 

 

 



     
 

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: 

   - Mgr. Ivana Řeháková – 17 hlasů  

   - Mgr. Jan Jeřábek - 17 hlasů 

   - náhradníci: 

    - Mgr. Ivana Jandová -  16 hlasů 

   - Mgr. Hana Šídová - 14  hlasů 

 

  Za zákonné zástupce byli zvoleni: 

      - Ing. Daniel Novák  - 113 hlasů 

   - Alena Nováková -  84 hlasů 

 - náhradníci: 

      - Romana Szitová - 82 hlasů 

 

4. Ředitelka školy potvrzuje svým podpisem, že přípravy voleb, jejich průběh a způsob 

hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb.  

a volebního řádu schváleného radou města usnesením č. 177 ze dne 15. 6. 2005. 

 

5. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán ředitelce školy, 

zvoleným zástupcům do školské rady a byl zaslán i zřizovateli. 

                                     

                                                                            Mgr. Bc. Soňa Obická 

                                                                              ředitelka školy   

 

V Nymburce 20. 11. 2014  

                   

 

                       

 


