
ZÁPIS O VÝSLEDCÍCH VOLEB 

do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9, 

příspěvkové organizace 

 

 

I. Volba zástupců zákonných zástupců žáků 

1. Příprava voleb 

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 14. 12. 2017 zveřejněním informace o volbě do 

školské rady na webových stránkách školy a plakáty na vývěskách školy. Informace 

obsahovala sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace o účelu a činnosti 

školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů 

kandidátů do termínu 9. 1. 2018 do schránky ve vestibulu školy. Součástí informace byl i 

volební řád schválený Radou ÚMČ-BS a informace o účelu zřízení školské rady ze zákona č. 

561/2004 Sb. (školský zákon). 

2. Návrhy kandidátů 

Do stanoveného termínu byly podány tyto platné návrhy na kandidáty do školské rady: 

2.1 Ivana Holešínská, tř. 6. C 

2.2 Beáta Drápalová, tř. 2. B 

2.3 Barbora Šiklová, tř. 6. B 

2.4 Radek Matoušek, tř. 1. C 

 3. Jmenování volební komise 

Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad 

průběhem voleb: 

3.1 Mgr. Kateřina Jelínková 

3.2 Lenka Garili  

3.3 Mgr. Kristýna Janásová 

4. Průběh voleb 

Volby proběhly dne 16. 1. 2018. K volbám se dostavilo 68 oprávněných voličů. Jejich účast   

je zaznamenána v seznamech žáků celé školy. Tito voliči obdrželi hlasovací lístek s kandidáty 

a po označení kandidáta vhodili volební lístek do urny. Volební komise poté přepočítala hlasy 

s tímto výsledkem:  

 



paní Ivana Holešínská  18   platných hlasů 

paní Beáta Drápalová  11 platných hlasů 

paní Barbora Šiklová  21 platných hlasů 

pan Radek Matoušek  18 platných hlasů 

5. Výsledek voleb 

Za zákonné zástupce žáků byla do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Brno 

Blažkova 9, příspěvkové organizace zvolena  

paní Barbora ŠIKLOVÁ 

 

II. Volba zástupců pedagogických pracovníků školy 

1. Příprava voleb 

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 14. 12. 2017 zveřejněním informace o volbě            

do školské rady na provozní poradě a písemně na nástěnce ve sborovně školy. Informace 

obsahovala sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace o účelu a činnosti 

školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů 

kandidátů do 14,00 hod. dne 12. 1. 2018 do schránky v kanceláři školy. Součástí informace 

byl i volební řád schválený Radou ÚMČ-BS a informace o účelu zřízení školské rady ze zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

2. Návrhy kandidátů 

Do stanoveného termínu byly podány tyto platné návrhy na kandidáty do školské rady: 

2.1 Mgr. Kateřina JELÍNKOVÁ 

2.2 paní Lada JEMELÍKOVÁ 

3. Jmenování volební komise 

Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad 

průběhem voleb: 

3.1 Mgr. Zdenek Liška 

3.2 Mgr. Pavel Drahovzal 

3.3 Mgr. Kristýna Janásová 

4. Průběh voleb 

Volby proběhly dne 16. 1. 2018. K volbám se dostavilo 34 oprávněných voličů. Jejich účast   

je zaznamenána v seznamech. Tito voliči obdrželi hlasovací lístek s kandidáty a po označení 

kandidáta vhodili volební lístek do urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto 

výsledkem:  



Mgr. Kateřina JELÍNKOVÁ  21 platných hlasů 

paní Lada JEMELÍKOVÁ  13 platných hlasů 

5. Výsledek voleb 

Za pedagogické pracovníky školy byla do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Brno, 

Blažkova 9, příspěvkové organizace zvolena  

Mgr. Kateřina JELÍNKOVÁ 

 

III. Závěr 

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že přípravy, způsob vyhlášení, průběh voleb a 

způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona a platného volebního řádu. 

Zápis je vyhotoven ve čtyřech provedení a předán řediteli školy, zvoleným zástupcům             

do školské rady a zaslán zřizovateli školy. 

 

V Brně dne, 16. 1. 2018 

 

Podpisy členů volební komise: 

I. volební komise 

Mgr. Kateřina Jelínková  …………………………………………………. 

Lenka Garili     …………………………………………………. 

Mgr. Kristýna Janásová  …………………………………………………. 

 

II. volební komise 

Mgr. Zdenek Liška   …………………………………………………… 

Mgr. Pavel Drahovzal   …………………………………………………… 

Mgr. Kristýna Janásová  …………………………………………………… 


