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Zápis o volbě zástupců do školské rady z řad pedagogických pracovníků 
 

1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 23. 10. 2017, kdy byla pedagogickým pracovníkům pře-

dána písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady. Informace obsahovala sdělení termínu a 

místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady. Obsahovala také výzvu 

k podání návrhů kandidátů do termínu 3. 11. 2017 na adresu školy. Veškeré informace byly také 

zveřejněny na webových stránkách školy www.zsvaltice.cz. 

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

a) Mgr. Pavlína Dvořáčková 

b) Mgr. Hana Pchálková 

c) Mgr. Soňa Vašíčková 

d) Mgr. Veronika Nešporová, DiS 

e) Mgr. Jarmila Mauksová 

f) Mgr. Renata Kopřivová 

g) Mgr. Veronika Hrůzová 

h) Josefa Hübnerová 

i) Žaneta Baxová 

 

3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena nad průběhem voleb: 

a) Mgr. Vojtěch Macek 

b) Mgr. Lucie Pražáková 

c) Žaneta Baxová 

 

4. Volby proběhly dne 13. 11. 2017 od 15.00 – 16.00 hod. ve sborovně ZŠ Valtice. Pedagogové  

obdrželi na pedagogické radě hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do 

hlasovací urny. Celkem bylo rozdáno 30 hlasovacích lístků, vráceno 30 platných hlasovacích lístků. 

Volební komise po skončení voleb přepočítala hlasy s tímto výsledkem: 

a) Mgr. Pavlína Dvořáčková  16 hlasů 

b) Mgr. Hana Pchálková   14 hlasů 

c) Mgr. Soňa Vašíčková   11 hlasů 

d) Mgr. Veronika Nešporová, DiS  12 hlasů 

e) Mgr. Jarmila Mauksová     6 hlasů 

f) Mgr. Renata Kopřivová     2 hlasy 

g) Mgr. Veronika Hrůzová   14 hlasů 

h) Josefa Hübnerová     6 hlasů 

i) Žaneta Baxová     3 hlasy 

 

Volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě z řad pedagogických pracovníků    

se stávají:  1) Mgr. Pavlína Dvořáčková 

2) Mgr. Hana Pchálková 

3) Mgr. Veronika Hrůzová 
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5. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, je-

jich 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 předán ředitelce školy, zaslán zřizovateli a na vědomí zvoleným zástupcům do škol-

ské rady. 

Ve Valticích 20. 11. 2017 

 

 

 

 

__________________    ___________________  ____________________ 

Mgr. Lucie Pražáková      Mgr. Vojtěch Macek              Žaneta Baxová 
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