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Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady 

na funkční období od října 2014 do října 2017 
 

Příprava a průběh voleb byl v souladu s Volebním řádem vydaným zřizovatelem dne 7. 2. 2005.  
 

Volby z řad pedagogických pracovníků: 

Volby proběhly dne 26. 8. 2014. Na seznamu voličů bylo celkem zapsáno 25 osob. Voleb se 

zúčastnilo 23 oprávněných osob. Bylo vydáno celkem 23 hlasovacích lístků. Volby byly tajné. 

Odevzdáno bylo celkem 23 hlasovacích lístků, z toho bylo 23 platných.  
 

Volby z řad oprávněných osob (zákonných zástupců): 

Volby proběhly dne 11. 9. 2014, při samostatném setkání rodičů ve škole. Přípravný výbor řešil 

oprávněný podnět ze strany zákonného zástupce, který nebyl zařazen mezi kandidáty voleb. Volby 

byly prohlášeny za neplatné a uskutečnily se náhradní volby. Na seznamu oprávněných voličů bylo 

celkem 333 osob. Bylo vydáno celkem 293 hlasovacích lístků. Volby byly tajné. Odevzdáno bylo 

celkem 262 hlasovacích lístků, z toho bylo 248 platných. 
 

Seznamy kandidátů a počty získaných hlasů jsou uvedeny v tabulce. 

Kandidáti z řad pedagogických pracovníků 
 pořadí jméno kandidáta  počet  hlasů 
 

1. Mgr. Romana Talafousová 20 člen škol. rady 

2. Mgr. Jaroslav Mengler 17 člen škol. rady 

3. Mgr. Pavla Lenzová 11 člen škol. rady 

4. Mgr. Hana Hojsáková 11 1. náhradník 

5. Mgr. Jana Šindelářová 10 2. náhradník 

    

 
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodl los, v souladu s volebním řádem. 

    Kandidáti z řad zákonných zástupců 
 pořadí jméno kandidáta  počet  hlasů 
 

1. Monika Radošová 134 člen škol. rady 

2. Pavel Novák 108 člen škol. rady 

3. Bc. Petra Bočková 100 člen škol. rady 

4. Ing. Martina Kubecová 77 1. náhradník 

5. Renata Seidlová 76 2. náhradník 

6. Petra Viktorová 40 3. náhradník 
 

Pro případ odstoupení některého zvoleného člena školské rady před uplynutím řádného volebního 

období, je stanoveno pořadí náhradníků (viz tabulka). 

Dokumentace z voleb je založena v kanceláři školy. Výsledky voleb a nové složení školské rady 

bude zveřejněno na webu školy po jmenování zástupců zřizovatele. 

 

V Sezimově Ústí 29. 9. 2014 
 

…………………………………………………   

Mgr. Petr Peroutka,  

ředitel školy a předseda přípravného výboru 
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