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Velké Meziříčí. 22. června2021

yÝsledkvrcleb do školské rady
píi Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, Poštovní 166313

konaných dne 14. června. 2I. a22. června2a2l

Ředitel školy jmenoval dne 14. května 2021 tŤíčlennou volebni komisi, která připravi\a a řídila

volby členů školské rady. Volby se konaly dne 14. čeruna, 2I. a 22, čen,na 202I. Informace o konání

voleb byla zveřejněna na webových stránkách školy a písemným oznámením zákonným zástupcům žáků.

Dne 14. června 2021 proběhly v budově Zák|adni školy a Praktické školy Velké Meziříčí

napedagogické radě volby člena školské rady zŤad pedagogických pracovníků. Voleb sezúčastnilo 14

pedagogických pracovníků, kteří byli rovněž kandidáty na člena školské rady.

Frůběh voleb:

Odevzdaných hlasovacích 1ístků

Platných hlasovacích listků

Neplatných hlasovacich lístků

Počet hlasů jednotlivých kandidátů:

Mgr. Michal Koudelík

Mgr. Marcela Hammerová

Počet hlasů jednotlivých kandidátů :

.[ana Fašinová

věra kameníková

Dne 21 , a 22 června 202l ptoběhly v budově Základní školy a Praktické školy Velké MezlŤíčí

volby člena školské rady zŤad zákonných zástupců nezletilých žáků. Zqem pracovat ve školské radě

projevili dva zákonní zástupci, kteří byli zaŤazeni na kandidátní listinu. Voleb se zúčastnilo 27 zákonných

zástupců.

průběh voleb:

Odevzdaných hlasovacích lístků

Platných hlasovacích lístků

Neplatných hlasovacích lístků
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Závérz

Ve volbách do školské rady při Základní škole a Praktické škclle Velké Meziříčí konaných ve dnech

14. června, 2l. a 22, čewna 2021 byli zvoleni tito kandidáti: z řad pedagogických pracovníků Mgr.

Michal Koudelík, zíad zákonných zástupců paní Jana Fašinová. Třetí člen školské rady Ing. Pavel

Janoušek byl jmenován zŤizovatelem školy Krajem Vysočina.

členové volební komise:

Mgr. Marcela Hammerová

Mgr. Michal Koudelík

Mgr. Jitka Petrlová

Přílohy:

1. Jmenovací dekrety členů volební komise

2.Kanďiďátní listiny zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

3. Evidence osob oprávněných volit členy školské rady

5. Odevzdané hlasovací lístky
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