Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Školní 447, 66463 Žabčice
Č.j. 279/2017
Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě
1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 7.11.2017, kdy byla prostřednictvím žáků
předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace
obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb. Základní informace o účelu a
činnosti školské rady byla rodičům sdělena v den voleb.
2. Do stanoveného termínu byl podány 3 návrhy na kandidáta do školské rady:
 Paní Šmoldasová (0.r.)
 Paní Klementová (3.třída)
 Paní Žufánková (3.třída)
3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem
nad průběhem voleb:
a) Mgr. Markéta Uhlířová
b) Mgr. Michaela Kouřilová
c) Mgr. Martina Mašterová
4. Volby proběhly dne 20.11.2017. Hlasování se zúčastnilo celkem 80 rodičů, účast je
zaznamenána na seznamech žáků celé školy. Pořadí :
1. Paní Klementová
celkem 58 hlasů
2. Paní Šmoldasová
celkem 15 hlasů
3. Paní Žufánková
celkem 7 hlasů
5. 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.
6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
V Žabčicích dne 21.11.2017
Podpisy členů volební komise
Mgr. Markéta Uhlířová
Mgr. Michaela Kouřilová
Mgr. Martina Mašterová

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Školní 447, 66463 Žabčice
Č.j. 280/2017
Zápis o volbě zástupce za pedagogické pracovníky ve školské radě
1.
Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 7.11.2017. Informace obsahovala
sdělení termínu a místo konání voleb.
2. Do stanoveného termínu byl podán jeden návrh na kandidáta do školské rady:
-Paní Lenka Šuléřová,DiS.
3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem
nad průběhem voleb:
a) Mgr. Hana Flajšingerová
b) Alena Vyhnánková
c) Mgr. Beata Forbergerová
4. Volby proběhly dne 0.11.2017 na pedagogické radě, které se zúčastnily všechny
pedagogické pracovnice ZŠ Žabčice.
Paní Lenka Šuléřová, DiS. byla zvolena jednohlasně, proti nebyl nikdo, také se nikdo
nezdržel hlasování
5. 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.
6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
V Žabčicích dne 21.11.2017
Podpisy členů volební komise
Mgr. Hana Flajšingerová
Alena Vyhnánková
Mgr. Beata Forbergerová

