
Zápis o volbách do Školské rady konaných 23.9.2019 
 

1.  Příprava voleb: 
Volby byly vyhlášeny ředitele školy dne 5.9.2019, kdy byla prostřednictvím eŽK a webových    stránek 
předána informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Informace obsahovala 
sdělení termínu, místo konání voleb a plánovaný průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů 
kandidátů do termínu 16.9.2019 na emailovou adresu nebo osobně zástupkyni ŘŠ.   
2.    Do stanoveného termínu byly podány návrhy na kandidáty  
- z řad rodičů: 
Ing. Miriam Nicolardi, matka žáků: Amalie (třída 4.A), Adriano (7.A), Alberto (9.A) – kandidaturu přijala 
Bc. Hana Běhalová, matka žáků: Barbora (2.A), Jan (4.A) 
Aleš Zemánek, otec žáka Jakuba (2.A) – kandidaturu přijal 
Ing. Vít Koudela, otec žáků Matyáš (1.A), Štěpán (4.A) – kandidaturu odmítl 
- z řad pedagogů: 
Mgr. Jana Hladišová, Mgr. Ing. Štěpánka Kachníková, Mgr. Jana Sovišová – všechny tři svoji   kandidaturu 
odmítly.  
3.            Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad              
průběhem voleb: 

1. Mgr. Marie Suchá 
2. Mgr. Petra Němečková 
3. Mgr. Miroslava Robová 

4.            Průběh voleb: 
Volby proběhly dne 23.9.2019. Dostavilo se 77 rodičů, účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenčních 
listinách. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací 
urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem: 

- Pan/í Ing. Miriam Nicolardi byl/a zvolen/a 42 hlasy ze 77 hlasovacích lístků. 
Voleb z řad pedagogických pracovníků se zúčastnilo 16 učitelů, kteří v tajné volbě zvolili stejným počtem 
hlasů (4) Mgr. Janu Hladišovou, PhD. a Mgr. Jitku Tomancovou. Dne 24.9.2019 proběhlo korespondenčně 
druhé kolo volby, ve kterém byla zvolena Mgr. Jitka Tomancová 6 hlasy z 10 doručených odpovědí. 
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.  
Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do školské 
rady a byl zaslán zřizovateli.  

 

V Uherském Brodě dne 27.9.2019 

Podpisy členů volební komise 

(Titul, jméno, příjmení) (podpis) 

Mgr. Marie Suchá  

Mgr. Petra Němečková  

Mgr. Miroslava Robová  

 


