Velké Meziříčí, 8. března 2018

Výsledky voleb do školské rady
při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3
konaných dne 15. ledna a 8. března 2018
Ředitel školy jmenoval dne 12. ledna 2018 tříčlennou volební komisi, která připravila a řídila volby
členů školské rady. Volby se konaly dne 15. ledna a 8. března 2018. Informace o konání voleb byla
zveřejněna na webových stránkách školy a písemným oznámením zákonným zástupcům žáků.
Dne 15. ledna 2018 proběhly v budově Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí
na pedagogické radě volby člena školské rady z řad pedagogických pracovníků. Voleb se zúčastnilo 20
pedagogických pracovníků, kteří byli rovněž kandidáty na člena školské rady.
Průběh voleb:
Odevzdaných hlasovacích lístků

20

Platných hlasovacích lístků

20

Neplatných hlasovacích lístků

0

Počet hlasů jednotlivých kandidátů:
Mgr. Michal Koudelík

18

Mgr. Marcela Hammerová

1

Mgr. Jitka Petrlová

1

Dne 8. března 2018 proběhly v budově Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí volby
člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Zájem pracovat ve školské radě projevili tři
zákonní zástupci, kteří byli zařazeni na kandidátní listinu. Voleb se zúčastnilo 32 zákonných zástupců.
Průběh voleb:
Odevzdaných hlasovacích lístků

32

Platných hlasovacích lístků

28

Neplatných hlasovacích lístků

4

Počet hlasů jednotlivých kandidátů:
Fašinová Jana

20

Balogová Hana

4

Kryštofová Monika

4

Závěr:
Ve volbách do školské rady při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí konaných ve dnech
15. ledna a 8. března 2018 byli zvoleni tito kandidáti: z řad pedagogických pracovníků Mgr. Michal
Koudelík, z řad zákonných zástupců paní Jana Fašinová. Třetí člen školské rady Ing. Radovan Necid
byl jmenován zřizovatelem školy Krajem Vysočina.

Členové volební komise:
Mgr. Marcela Hammerová

______________________

Mgr. Marie Brabcová

______________________

Mgr. Jitka Petrlová

______________________

Přílohy:
1. Jmenovací dekrety členů volební komise
2. Kandidátní listiny zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
3. Evidence osob oprávněných volit členy školské rady
5. Odevzdané hlasovací lístky

