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Výsledky voleb do školské rady
Vážení rodiče, dovolte, abych vás informovala o výsledku voleb do školské rady naší školy.
Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zřízena při
základní škole školská rada složená z 3 členů. Její třetinu volí v řádných volbách zákonní
zástupci nezletilých žáků, druhá třetina školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy
a poslední třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Volby do Školské rady byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 1. 9. 2021, kdy byla prostřednictvím
informační tabule školy a následně na plenární schůzi a třídních schůzkách předána informace
o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo
konání voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 30. 9. 2021.
Do stanoveného termínu byly podány čtyři návrhy na kandidaturu do Školské rady:
Pan Martin Kozubík
Pan Jan Maršner
Paní Jana Miklová
Paní Iveta Tomancová
Řádné volby člena školské rady - zástupce zákonných zástupců žáků na funkční období od
11. 10.2021 do 11. 10. 2024 proběhly ve dnech 4. 10. až 8. 10. 2021.
Zápis z řádných voleb člena školské rady:
Přípravný výbor a volební komise:

Mgr. Eva Uličníková
Lucie Gurášová
Zuzana Coufalíková

Volba zákonného zástupce nezletilých žáků:
Celkem odevzdáno: 46 volebních lístků, z toho 45 volebních lístků platných
účast: 82%
Pan Martin Kozubík
počet hlasů: 15
Pan Jan Maršner
počet hlasů: 7
Paní Jana Miklová
počet hlasů: 14
Paní Iveta Tomancová
počet hlasů: 9
Zvolený zástupce:

Mgr. Martin Kozubík
počet hlasů: 15
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Na základě výsledků voleb byla ustanovena školská rada ve složení:
Pavel Fabián
Mgr. Martin Kozubík
Lucie Gurášová
Zápis provedla dne 8. 10. 2021 v Mikulůvce:

Zuzana Coufalíková

Blahopřeji novému zvolenému členu Školské rady. Děkuji i kandidátům neúspěšným za jejich
zájem pracovat ve Školské radě. V neposlední řadě děkuji všem, kteří se jako voliči voleb do
Školské rady zúčastnili.
Mgr. Pavla Povýšilová, ředitelka školy
V Mikulůvce, dne 11. 10. 2021

