
 Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě      

1. Příprava voleb:
2. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 8. 10. 2020, kdy byla vyvěšena na dveřích školy 

informace o vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců žáků. Tato informace byla též 
uveřejněna na webu Základní školy, Chrast, okres Chrudim.  Informace obsahovala sdělení 
termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o 
plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 
21.10.2020 na adresu školy. Součástí informace byl i volební řád schválený radou města. Dále
zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, který 
trval do 12.4. 2021, byly znovu vyhlášeny volby ředitelkou školy dne 9.4.2021(web školy) a 
byl vyhlášen nový termín 3.6.2021. Pro tento nový termín zůstaly v platnosti podané 
kandidátní návrhy.

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

 a) Brožková Petra, Mgr. 

b) Dvořáková Hana, Mgr.

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

a) Eva Šnajdrová
b) Ing. Petr Volf
c) Eva Kratochvílová

5. Volby proběhly dne 3.6.2021. Dostavilo se… 41… zákonných zástupců, účast je 
zaznamenána jejich podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito 
zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do 
hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a)p. Mgr. Petra  Brožková    byla zvolena   31   hlasy z 41  platných  hlasovacích lístků 
b) p. Mgr. Hana Dvořáková  byla zvolena  30   hlasy z 41  platných hlasovacích lístků

6. Bylo odevzdáno ………0…….. prázdných volebních lístků.
7. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb,

jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 
Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

8. Tento zápis byl vyhotoven ve čtyřech provedeních a byl předán ředitelce školy, zvoleným 
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli. 

V Chrasti dne 3.6.2021

Podpisy členů volební komise

(Titul, jméno, příjmení)
p. Eva Šnajdrová

(podpis)

Ing. Petr Volf
p. Eva Kratochvílová



Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě      

1. Příprava voleb:
1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 8. 10. 2020, kdy byla pedagogickým 

pracovníkům předána písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady.  
Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o 
účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Součástí informace byl i 
volební řád schválený Radou města Chrast. Dále zde byly informace o účelu zřízení 
školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb. 

2. Do stanoveného termínu 3. 6. 2021 byly podány  návrhy na kandidáty do školské rady:
     - všichni pedagogové ZŠ kromě ředitelky školy a pedagogů, kteří nebudou od 1. 9. 
2021 ve škole pracovat.
3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem 
nad průběhem voleb: 

a) Eva Šnajdrová
b) Ing. Petr Volf
c) Eva Kratochvílová

Volby proběhly dne 3.6.2021. Dostavilo se …30….pedagogických  pracovníků z …31….. 
pedagogických pracovníků školy, výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenána 
jejich podpisy na prezenční listině. Zúčastnění pedagogové obdrželi hlasovací lístky, které po 
označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala 
hlasy s tímto výsledkem:

a)   p. Mgr. Kmošková Radka byla zvolena…17….  hlasy ze ..30...platných hlasovacích 
lístků 
b) p. Mgr. Kloudová Eva byla zvolena …11…. hlasy ze …30… platných hlasovacích 

lístků 
c) náhradník č.1 p. Mgr. Kodešová Marie  obdržela…10….  hlasů ze  …30… platných  
hlasovacích lístků
d) náhradník č.2 p. Dvořáková Dana  obdržela…4…. hlasy  ze ..30… platných 
hlasovacích lístků
e) ostatní volení kandidáti – obdrželi …18…hlasy ze … 30… platných hlasovacích lístků.

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy 
voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č.
561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného Radou města Chrast.

Tento zápis byl vyhotoven ve čtyřech provedeních a byl předán ředitelce školy, zvoleným 
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli. 

V  Chrasti dne 3. 6. 2021

Podpisy členů volební komise

(Titul, jméno, příjmení)
Eva Šnajdrová

(podpis)

Ing. Petr Volf
p. Eva Kratochvílová
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