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Zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady
Příprava a průběh voleb do školské rady proběhly v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným
Plzeňským krajem (zřizovatelem školy) a podle 5 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Ředitelka školy vyhlásila 3. 5. 2021 formou oznámeni termín konání voleb do SR a další důležité pokyny
s volbami souvisejícími. Jmenovala přípravný výbor ve složení: Mgr. Danuše Hůsková - předseda, Mgr.

Iva Balounová,Marie Minaříková, Ludmila Sadovska — členové. Určila termln zveřejnění kandidátů do
voleb do školské rady, kteří písemně souhlasili se svoji kandidaturou. Volby do SR proběhly tajným
hlasováním a rada bude trojčlenná. Funkční období rady je tři roky. Ke dni voleb byly připraveny
seznamy voličů zvlášť pro pedagogické pracovníky a zvlášť pro zákonné zástupce nezletilých žáků.
Předsedkyně zajistila hlasovací lístky přesně podle pokynů volebního řádu.

Samotné volby do ŠR proběhly 2. 6. 2021. V době od 7,30 do 14,00 hodin byla otevřena volebni
místnost. K dispozici byly seznamy všech oprávněných voličů. Každý z voličů se prokázal průkazem
totožnosti. Každý volič označil jméno kandidáta a hlasovací lístek pak vhodil do zapečetěné hlasovací
schránky.

Voleb do SR zástupců pedagogických pracovníků se zúčastnilo 19 voličů z 21 oprávněných, což je 90,5
%. Všechny hlasovací lístky z řad pedagogických pracovníků byly platné.
Voleb do SR z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se zúčastnilo 30 voličů z 66 oprávněných, kteří
odevzdali 30 platných hlasů. Účast zákonných zástupců ve volbách byla 45,5 %.

Za pedagogické pracovníkybyla do školské rady zvolena 12 platnými hlasy paní Ing. Iveta Langová.
Za zákonné zástupce žáků byla do školské rady zvolena 22 platnými hlasy paní Ing. Adriana
SailerováRothová.

Zápis o průběhu do SR zhotovil přípravnývýbor bezprostředně po skončení voleb a předává jej ředitelce
školy v termínu stanoveném ve volebním řádu školské rady vydaném zřizovatelem.

Za správnost voleb a vyhotovení zápisu zodpovídá přípravný výbor ve složení :
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Danuše Hůsková.......... , .........',)........../..........................!,
Marie Minaříková ........ '. ._ ...............................................

zil/224% ...........................Iva Balounová...............

V Rokycanech dne 2. 6. 2021


