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Zápis o průběhu a v'ýsledku voteb do školské rady

Vo|by se uskutečni|y d|e s 167 ods. 2 zákona č,56Ll2o04 sb., o předško|ním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (ško|ský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na zák|adě

Pravide| Rady Kraje Vysočina č. o5/2oo9, jimiž by| vydán jednotný volební řád pro ško|ské rady při

zák|adních, středních a vyšších odborných ško|ách zřizovaných Krajem Vysočina.
1' Ředite|ka ško|y jmenova|a ]-2. 5,2027 tříč|ennou volební komisi.
2. oznámení o konání vo|eb do Ško|ské rady a výzva k účasti proběh|o 12.5.2o2L.
3. oprávněné osoby by|y informovány 12'5.2o2L osobním e-maiIem, jehož obsahem by|o oznámení
o konánívo|eb do šn avýzva k účasti.
4. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci by|o rozhodnuto konat vo|by formou on-|ine

vtermínu od 11' 6,zozt do 1.4.6,2o2I,
5. oprávněné osoby by|y informovány prostřednictvím ško|ních e-mai|ů a kontaktů na zákonné

zástupce o způsobu hlasování.
6. Termín podání návrhu kandidátů na č|eny ško|ské rady za příslušnou skupinu vo|ičů (z řad

pedagogů azřad žáků, studentů a zákonných zástupců nez|eti|ých žáků) by| stanoven do 31.5.
202r.
7. Seznamy kandidátů za jednotlivé skupiny vo|ičů byly zveřejněny a odes|ány e-mai|em přís|ušným

vo|ebním skupinám včetně pokynů pro hlasování do ško|ské rady, odkazu a termínu h|asování.

8. Navrženíkandidáti z řad zleti|ých Žáků a studentů a zákonných zástupců nez|eti|ých žáků:

Veronika Bednářová (studentka 1. VoŠ)
Petr Vondrák (zákonný zástupce žákyně 2. ročníku)
Pav|ína Lešková (zákonný zástupce žáka L. ročníku)
9' Navrženíkandidáti z řad pedagogů:
Mgr. Marek Papoušek (učitel ang|ického jazyka)

Mgr. Petra Bednářová (učitelka odborných předmětů na Voš)
Mgr. Hana Musi|ová (učite|ka odborných předmětů)
Mgr. MichaeIa Brabcová (učite|ka odborných předmětů)
Mgr. Pav|ína Lysá (učite|ka odborných předmětů)
10. Do Ško|ské rady by|i za pedagogy zvo|eni:

Mgr. Marek Papoušek
Mgr. Pav|ína Lysá

1'1. Do Školste rady by|i zřadžákŮ, studentů a zákonných zástupců nez|etilých žáků zvoleni:
pan Petr Vondrák
s|ečna Veronika Bednářová

Žd,ár nad sázavou 2!.6. 2a2I

Čtenové volební komise:

Mgr. StanisIav Šmerda ....Q...or'.r....?'n!..."ď.c'"."i...',6"...o...o.......r

RNDr.RenataHamerníková........':"*-..........'.....o.t
Mgr.VeronikaBĚezková...Q!........,,,ffi......oo...l.....
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