
Výsledky voleb  do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, příspěvkové organizaci. 

Složení školské rady při Základní škole a Mateřské škole Kuchařovice 

Ladislav Skokan, zástupce zřizovatele školy 

Mgr. Hana Nováčková, zástupce zákonných zástupců žáků školy 

Mgr. Jana Kovářová, zástupce pedagogických pracovníků školy 

Volby členů z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických pracovníků školy proběhly dne 11. 

9. 2018 v 16.45 hodin v budově školy v Kuchařovicích.  

Volby proběhly tajným hlasováním na předem upraveném hlasovacím lístku s návrhy na kandidáty 

z řad zákonných zástupců školy do školské rady. Zákonní zástupci měli možnost volby z několika 

návrhů popřípadě vlastního návrhu. Výsledný počet odpovídal potřebě doplnit jednu třetinu 

kandidátů z řad zákonných zástupců a jednu třetinu z řad pedagogických pracovníků. 

Požadavek na návrh na  kandidáta z řad zřizovatele školy byl předán i obci Kuchařovice. 

Výsledky voleb do školské rady 

Po odevzdání všech hlasovacích lístků proběhlo za přítomnosti volební komise sečtení všech hlasů a 

sepsání pořadí kandidátů zvolených do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za 

pedagogické pracovníky školy. 

Zástupci pedagogických pracovníků školy 

Zvoleni byli tito zástupci z řad pedagogů: Paní Mgr. Jana Kovářová   s celkovým počtem hlasů 5 z pěti 

voličů                     

Volba zástupce z řad zákonných zástupců žáků 

Voleb do školské rady se celkem zúčastnilo 16 voličů, což je nadpoloviční většina všech voličů.  

Z toho byl jeden hlas neplatný. 

Pořadí navržených kandidátů: 

1. Mgr. Hana Nováčková 7 hlasů 

2. Andrea Truhlářová 4 hlasy 

3. Iveta Veselá 4 hlasy 

Do školské rady za zákonné zástupce byla zvolena paní Mgr. Hana Nováčková. 

Za správnost odpovídá: Marcela Mašejová, předseda volební komise 

Překontrolovala Mgr. Jana Kovářová  a Mgr. Klára Trachtulcová 

Zápis překontrolovala: Mgr. Alena Vavroušková, ředitelka školy 

Na vědomí: Obec Kuchařovice, členům školské rady 

První zasedání školské rady bude svoláno do 60 dnů po vyhlášení výsledků voleb. 

 

V Kuchařovicích dne 19. 9. 2018                    


