
Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb 2019 

Ředitelka školy vyhlásila dnem 27.1.2019 volby do školské rady. 

 Volební komise dohlížela na průběh voleb ve složení: 
…Mgr. Alice Stříbná 
…Ilona Zlámalová 
…Hana Hyžíková 

1.kolo volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly v budově školy  

dne 6. a 7. 2.2019 v době od 6:30 hod. – do 16.00 hod. 

V 1.kole voleb  se volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 70 oprávněných 
voličů tzn.78  % z celkového počtu 90 oprávněných voličů (viz příloha seznam oprávněných voličů).Volba 
tedy byla platná. 

 Výsledky 1.kola 

Mgr. Hedvika Dudová  23 hlasů 

Hana Fraitová   23 hlasů 

Pavla Grusová , Dis   6 hlasů 

Gabriela Ludwigová  12 hlasů  

Marie Dohnalová , Ing. 6 hlasů 

Ani jeden z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, 2 kandidáti získali největší a shodný počet hlasů, 
proto bylo přistoupeno k 2. kolu voleb mezi těmito kandidáty, které proběhlo 14. a 15.2 2019 v době od 
6:30 hod. – do 16.00 hod. 

V 2.kole voleb  se volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 69 oprávněných 
voličů tzn.77  % z celkového počtu 90 oprávněných voličů (viz příloha seznam oprávněných voličů).Volba 
tedy byla platná. 

Výsledky 2.kola 

Hana Fraitová   36 hlasů 

Mgr. Hedvika Dudová  33 hlasů 

Hlasování pedagogického sboru 

Hlasování pedagogického sboru školy proběhlo na mimořádné pedagogické radě dne 12.2.2019. 
Nominováni byli všichni pedagogičtí pracovníci mimo ředitelky školy. Pedagogické rady se zúčastnilo 6 ze 
7 pedagogů (  1x pracovní neschopnost). 

Výsledky voleb pedagogických pracovníků 

Mgr. Alice Stříbná        6 hlasů 

Mgr. Vanda Fabianová  0 hlasů 



Mgr. Marie Zahrádková   0 hlasů 

Mgr. Jana Štefanová    0 hlasů 

Mgr. Jaromír Navrátil   0 hlasů 

Ilona Zlámalová      0 hlasů 

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci zákonných 
zástupců žáků ve školské radě se stávají: 

 Hana Fraitová – zvolena za zákonné zástupce 

Mgr. Alice Stříbná –zvolena za pedagogický sbor  

Ing. Josef Kropáček-  jmenován za obec  

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu. Výše 
jmenovaní kandidáti se dnem 16.2.2019 stávají novými členy školské rady. 

Výsledek voleb je zaznamenán v protokolu o výsledku voleb. První schůzi nové školské rady podle 
volebního řádu svolává ředitelka školy.  

Přípravný výbor děkuje všem pracovníkům školy za spolupráci při volbách, přeje nově zvoleným členům 
školské rady úspěšnou práci. Protokol o výsledku voleb je vyhotoven ve dvou kopiích a předán ředitelce 
školy a zřizovateli školy. Tímto přípravný volební výbor splnil svoji povinnost a ukončuje svoji činnost.  

V Doloplazích dne:16.2.2019 

............... 


