ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK
8. května 63, 787 01 Šumperk
tel./fax: 581 031 302, e-mail: pavelka@hluchak.cz

ZÁPIS
O VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a volebním řádem pro
volby do školské rady vydaným Radou města Šumperka dne 31.3. 2005 usnesením
č. 3303/05 závazným pro základní školy, jejichž zřizovatelem je Město Šumperk, se dne 3.10.
2017 uskutečnily volby do školské rady při Základní škole Šumperk, 8. května 63.
Členové školské rady byli voleni oprávněnými osobami tajným hlasováním. Účast
oprávněných osob byla evidována formou prezenčních listin.

Výsledky hlasování
A/ Pedagogičtí pracovníci:
Ke dni 3.10. 2017 působilo na škole 46 pedagogických pracovníků – fyzických osob. Podle
článku 2 bod 4 volebního řádu je pro platnost voleb nutná účast ¾ pedagogických pracovníků,
což je 35 oprávněných osob.
Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 38
Z toho:
platné hlasy 38
neplatné hlasy 0
Členy školské rady za pedagogické pracovníky se stali tito kandidáti:
1. Mgr. Hansmannová Zuzana
s počtem hlasů 38
2. Mgr. Dorňáková Lenka
s počtem hlasů 38
B/ Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Ke dni 3.10. 2017 navštěvovalo školu 620 žáků. Podle článku 2 bod 4 volebního řádu je pro
platnost voleb nutná účast 1/10 zákonných zástupců, což je 62 oprávněných osob.
Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 232
Z toho:
platné hlasy 226
neplatné hlasy 6
Členy školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se stali tito kandidáti:
1. Horsák Daniel
219
2. Závodná Marcela
225
Prohlášení: Volby do školské rady proběhly v souladu s volebním řádem!
V Šumperku dne 4.10. 2017
Mgr. D. Ondráčková, v.r.

-------------------------------Mgr. Dagmar Ondráčková
předsedkyně přípravného výboru

Mgr. Z. Hansmannová, v.r.

-----------------------------------Mgr. Zuzana Hansmannová
členka přípravného výboru

Mgr L. Dorňáková, v.r.

--------------------------------Mgr. L. Dorňáková
členka přípravného výboru

