Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace
Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 727 44 707

ZÁPIS O VOLBĚ ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ VE ŠKOLSKÉ RADĚ

1. Příprava voleb:

Volby byly vyhlášeny ředitele školy dne 21.6.2021, kdy byla pedagogickým pracovníkům předána
písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady. Informace obsahovala sdělení termínu a
místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu
voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 6. 9. 2021 na adresu školy.
Součástí informace byl i volební řád schválený Radou obce. Dále zde byly informace o účelu zřízení
školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.

2. Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady:
a) Paní Jana Votýpková, matka žákyně 3. ročníku
b) Paní Vladimíra Kuntošová, matka žákyně 2. ročníku

3. Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:
a) Mgr. Petr Kruliš
b) Jitka Hanicová
c) Kristina Nováková

4. Volby proběhly dne 6. 9. 2021. Dostavilo se 44 rodičů, Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po
označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy
s tímto výsledkem:
a) paní Jana Votýpková byla zvolena 31 hlasy ze 39 hlasovacích lístků
b) paní Karolina Malcová byla zvolena 29 hlasy ze 41 hlasovacích lístků
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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. a Volebního řádu schváleného radou obce.

6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům do
školské rady a byl zaslán zřizovateli.

V Chotyni dne 10. 9. 2021
Podpisy členů volební komise

Mgr. Petr Kruliš

Jitka Hanicová

Kristina Nováková
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