
Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě  
 

1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 12. 9. 2017, kdy byla prostřednictvím žáků předána 
písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace obsahovala 
sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o 
plánovaném průběhu voleb. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze 
školského zákona č. 561/2004 Sb. 

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

 

1. Haraštová Simona mateřská dovolená 

2. Holzová Eva finanční referent 

3. Mazánková Hana, Ing. vedoucí logistiky 

4. Palacková Marie admin. pracovnice 

5. Procházka Jiří zaměstnanec VÚ 2427 

6. Schoř Pavel dělník 

7. Šmídová Veronika mateřská dovolená 

8. Záděra Ivan řidič-strojník 
 

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

Mgr. Kateřina Nováková, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 
PhDr. Vojtěch Sojka, učitel ZŠ a MŠ Ořechov 
Mgr. Kateřina Veverková, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 

 

4. Volby proběhly dne 20. 11. 2017. Účast rodičů je zaznamenána na prezenčních listinách – 
seznamech zákonných zástupců žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po 
označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala 
hlasy s tímto výsledkem: 
 

 Ing. Hana Mazánková byla zvolena 65 hlasy  
Veronika Šmídová byla zvolena 56 hlasy  
Simona Haraštová byla zvolena 53 hlasy   

 

5. 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. 

6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným 
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.  

 
 
 

V Ořechově dne 23.11.2017 
 
Podpisy členů volební komise 

Titul, jméno, příjmení Podpis 

Mgr. Kateřina Nováková  

PhDr. Vojtěch Sojka  

Mgr. Kateřina Veverková  

 



 
 
Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 

Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě  
 

1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 12. 9. 2017, 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. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona 
č. 561/2004 Sb.  

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

poř.č. jméno a příjmení pracovní zařazení 

1. Mgr. Adamusová Jana učitelka 

2. Mgr. Hasičková Dominika učitelka 

3. Horáčková Adéla učitelka 

4. Mgr. Koubová Petra učitelka 

5. Mgr. Kouřimská Soňa učitelka 

6. Mgr. Lagmanová Petra učitelka 

7. Mgr. Měřínská Pavlína učitelka 

8. Mgr. Nováková Kateřina učitelka 

9. Mgr. Pelikánová Michaela učitelka 

10. Mgr. Schořová Jana učitelka 

11. PhDr. Sojka Vojtěch učitel 

12. Mgr. Soukalová Karin učitelka 

13. Mgr. Stránská Barbora učitelka 

14. PhDr. Šimková Jitka učitelka 

15. Mgr. Škondrová Helena učitelka 

16. PaedDr. Švantnerová Jitka učitelka 

17. Mrg. Urbánek Ladislav učitel 

18. Mgr. Veverková Kateřina učitelka 

19. Mgr. Zoubková Petra učitelka 
 

 

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

Mgr. Kateřina Nováková, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 
PhDr. Vojtěch Sojka, učitel ZŠ a MŠ Ořechov 
Mgr. Kateřina Veverková, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 

 

4. Volby proběhly dne 20. 11 2017. Účast pedagogických pracovníků 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: 



 

 Mgr. Kateřina Nováková byla zvolena 14 hlasy  
Mgr. Petra Lagmanová byla zvolena 9 hlasy  
Mgr. Petra Koubová byla zvolena 8 hlasy  

 

5. 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.  
 

6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným zástupcům 
do školské rady a byl zaslán zřizovateli.  
 

V Ořechově dne 23. 11. 2017 
 

Podpisy členů volební komise 

Titul, jméno, příjmení Podpis 

Mgr. Kateřina Nováková  

PhDr. Vojtěch Sojka  

Mgr. Kateřina Veverková  

 


