Zápis z průběhu voleb členů školské rady z řad rodičů konaných dne 14. 1. 2015
Přítomni:
Volební komise:
Jaroslav Šupka, ředitel školy
Milena Kreisingerová, zástupkyně ředitele školy
Marie Machková, učitelka
Kandidáti do školské rady:
Josef Nový
Klára Rousková
Martina Súkeníková
Pavel Vojta
Průběh voleb:
1. Za přítomnosti členů volební komise a kandidátů do školské rady bylo rozpečetěno všech
25 obálek s vyplněnými hlasovacími lístky (za každou třídu 1 obálka) a byly spočteny
odevzdané hlasovací lístky.
2. Za přítomnosti členů volební komise a kandidátů do školské rady byly spočteny hlasy, které
obdrželi jednotliví kandidáti a stanoveno pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů.
3. Bezprostředně po vyhodnocení výsledků voleb bylo všech 391 volebních lístků opět uloženo
do obálky, která byla zapečetěna a opatřena podpisy všech přítomných.
4. Výsledky volby členů školské rady z řad rodičů:
Celkem byl odevzdán ze všech 25 tříd 391 volební lístek.
Voleb se zúčastnilo 67,88% oprávněných voličů.
Josef Nový získal celkem 150 hlasů, Klára Rousková získala celkem 118 hlasů, Martina
Súkeníková získala celkem 114 hlasů, Pavel Vojta získal celkem 99 hlasů.
Členy školské rady z řad rodičů pro následující volební období byli zvoleni Josef Nový
(150 hlasů) a Klára Rousková (118 hlasů).

Zapsal: Mgr. Jaroslav Šupka

Vážení rodiče,
volba nových členů školské rady ZŠ Vybíralova proběhne dne 14. 1. 2015 v průběhu třídních
schůzek.
Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit do školské rady celkem dva členy.
Průběh a organizace voleb:
1. V každé třídě budou u třídní učitelky k dispozici volební lístky se jmény kandidátů do školské
rady.
2. Ve volebních lístcích je možno zvolit (označit) nejvýše dva kandidáty.
3. Za každé dítě navštěvující naši školu mají rodiče pouze jeden hlas (za jedno dítě může být
odevzdán pouze jeden hlasovací lístek).
4. Třídní učitelka označené volební lístky za přítomnosti rodičů uloží do obálky, která bude
zapečetěna a podepsána zástupcem z řad rodičů.
5. Zapečetěné obálky budou týž den (tj. 14. 1. 2015) do 18.30 hodin odevzdány řediteli školy.
6. Obálky budou za přítomnosti členů volební komise a všech kandidátů do školské
rady v 19 hodin otevřeny. Volební komise za přítomnosti všech kandidátů do školské rady
vyhodnotí výsledky voleb.
7. V případě stejného počtu hlasů u dvou kandidátů do školské rady bude pořadí kandidátů
určeno losem.
8. Jména nově zvolených členů školské rady budou zveřejněna na webových stránkách ZŠ
Vybíralova dne 15. 1. 2015.
Volební komise:
Jaroslav Šupka, ředitel školy
Milena Kreisingerová, zástupce ředitele školy
Marie Machková, učitelka
Kandidáti do školské rady:
Súkeníková Martina, matka žáka 7. A
Nový Josef, otec žáků 4. C a 9. A
Rousková Klára, matka žáka 2. B
Vojta Pavel, otec žákyně 3. C

Vážení rodiče,
v listopadu 2014 proběhnou volby do Školské rady při Základní škole, Praha 9 - Černý
Most, Vybíralova 964.
Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů trvá tři roky.
Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
* vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování
* schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
* schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
* schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
* podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
* projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
* projednává inspekční zprávy České školní inspekce
* podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby (s výjimkou ředitele školy)
navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za
kandidáta navrhnout i sám sebe.
Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat řediteli školy jako členu přípravného
výboru na adresu reditel.zsvybiralova@volny.cz ve dnech 22. 10. - 17. 11. 2014 v této podobě:

NÁVRATKA:
NAVRHUJI/KANDIDUJI * na člena Školské
rady
při Základní škole, Praha 9 - Černý Most,
Vybíralova 964
* nehodící se škrtněte
Titul, jméno a příjmení:
Datum a jméno navrhovatele:

Veškeré další aktuální informace k volbám (volební řád, způsob voleb, termíny, kandidáti)
budou zároveň zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce školy.

Jmenování členů přípravného výboru
V souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady v základních školách zřizovaných
MČ Prahy 14, vydaným dne 5. 3. 2012 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění
(školský zákon) jmenuji členy přípravného výboru k přípravě a provedení voleb do Školské rady
při Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964:
1. Jaroslav Šupka, ředitel školy
2. Milena Kreisingerová, zástupkyně ředitele školy
3. Marie Machková, učitelka ZŠ
4. Milena Kabeláčová, sekretářka školy

Mgr. Jaroslav Šupka
ředitel školy

