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Č1. : ZŠspecYMl 12I l20I5 Velké Mezlííči,9. února 2015

vÝsledkv voleb do školské radv
pŤi Základní škole a Praktické škole VelkéMezlřiči, Poštovní 166313

konaných dne 19. a29.ledna2015

Ředitel školy jmenoval dne 15. ledna 2015 tŤíčIennou volební komisi, která připravila a řídila volby

členŮ školské rady. Volby se konaly dne 19. a29,Iedna2015.Informace o konání voleb byla zveřejněna

na webových stránkách školy a písemným oznámením zákonným zástupcům žáků.

Dne 19. ledna 2015 proběhly vbudově Základní školy a Praktické školy Velké MeztŤiči

napedagogické radě volby člena školské rady zŤadpedagogických pracovníků. Voleb sezúčastnilo 21

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

průběh voleb:

Oďev zdaných hlasovacích lí stků

Platných hlasovacích lístků

Neplatných hlasovacích lí stků

Počet hlasů jednotlivých kandidátů:

Mgr. Michal Koudelík

lng, Karla Veberová

Mgr. Marcela Hammerová

Mgr. Dana Prokopová

Mgr. Monika Vencourová
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Dne29. ledna 2015 proběhly vbudově Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí volby

člena školské rady zŤad zákonných zástupců nezletilých žák.ů. Zájem pracovat ve školské radě projevili

čtýi zákonní zástupci, kteří byli zaŤazeni na kandidátní listinu. Voleb se zúčastnilo 33 zákonných

zástupců.

průběh volelr:

Odevzdaných hlasovacích lístků

Platných hlasovacích lístků

Neplatných hlasovacích lístků
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Počet hlas ů je dnotlivýc h ka ndidátů:

Fašinova Jana

chmelová Marcela

Sližová Silvie

vftková Emilie

Etkírdní §hola a hak§cká škgla tťelkě ít|aaiřĚi

fultomí 1 s§3l3, 594 S1 Vdk* iÉ*rlřtčí

tel-; 5S6 5ž2 8t& É§5 §á6 ú§S, řax: 5Él 1S7 04*

I6

11

0

6

Závér:

Ve volbách do školské rady při ZÁkladníškole a Praktické škole VelkéMezříčíkonaných ve dnech

19. a 29. ledna 2015 byli zvoleni tito kandidáti: zŤaď pedagogických pracovnftů Mgr. Michal Koudelík,

zřad zákonných ástrpců paní Jana Fašinová. Třetí člen školské rady Ing. Radovan Necid byl jrrrenován

ňizovatelem školy Krajem Vysočina dne 10. února 2015 (RK-05-2015-52 př. 1 upr. 1.).
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1, Jnpnovací dekrety členů volební komise

2, Kand idátní lis t iny zíko rtrtý ch ástup c ů a pe da go gick ý c h prac o vník ů

3. Evidence osob oprávněných volit členy školské rady

5. Odevzdané hlasovací lístky

clenové volební komise :

Mgr. Marcela Hammerová

Mgr. Marie Brabcová

Mgr. Monika Vencornová

Přílohy:
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