MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
281 51 VELKÝ OSEK, VRCHLICKÉHO 236
Email: reditelna@zsvelkyosek.cz Telefon: 321 795 551
www.zsvelkyosek.cz

Č.j.: MZS/558/2017
Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě
1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 13.9.2017, písemná informace o vyhlášení voleb
zveřejněna na školní vývěsce a na webových stránkách školy. 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 návrhů kandidátů do termínu 15.11.2017 na
adresu školy.
2. Do stanoveného termínu byly podány čtyři návrhy na kandidáty do školské rady:
a) Pan Vlastimil Hovorka, otec žákyně Barbory Hovorkové z 5.B a Kateřiny Hovorkové z 8.
třídy
b) Pan Mojmír Bursa, otec žákyně Simony Bursové z 6. třídy
c) Paní Barbora Baudyšová, matka žáka Antonína Baudyše z 2.A
d) Paní Radka Stepaková, matka žákyně Elizabeth Mommers z 3.A a Radky Stepakové z 9.B
3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad
průběhem voleb:
a) Mgr. Zuzana Strejčková
b) Ing. Alena Jílková
c) Martina Koutová
4. Volby proběhly dne 7.12.2017. Dostavilo se 192 rodičů, kteří obdrželi hlasovací lístky, které po
označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Bylo odevzdáno 189 hlasovacích
lístků, z toho 3 hlasovací lístky byly neplatné.
5. Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
a) pan Vlastimil Hovorka
101 hlas
b) pan Mojmír Bursa
57 hlasů
c) paní Barbora Baudyšová
106 hlasů
d) paní Radka Stepaková
72 hlasy
6. Zástupci do školské rady z řad zákonných zástupců byli tedy zvoleni paní Barbora Baudyšová
a pan Vlastimil Hovorka.
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7. 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 zastupitelstvem obce.
8. Tento zápis byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích a byl předán ředitelce školy, zvoleným
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
Ve Velkém Oseku dne 8.12.2017
Podpisy členů volební komise
Mgr. Zuzana Strejčková

(podpis)

Ing. Alena Jílková
Martina Koutová
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