
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 4. 4. 2022, 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. Bystričanová Tereza OSVČ 

2. Fianta Roman IT product manager 

3. Floriánová Eva skladnice - kvalitář 

4. Jindřichovská Markéta ergoterapeutka 

5. Librová Marcela učitelka MŠ 

6. Nádeníček Jiří realitní makléř 

7. Pešková Martina OSVČ 

8. Ševčíková Kateřina instruktor kvality 
              9.       Ullreich Kristýna                         právník 
          10.     Vavřina Martin                           lékař 

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

Mgr. Kateřina Nováková, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 
Mgr. Helena Škondrová, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 
Lenka Ruberová, personalistka – administrativní pracovnice ZŠ a MŠ Ořechov 
 

4. Volby proběhly dne 4. 5. 2022. Účast části 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. Část rodičů využila možnost 
hlasování prostřednictvím e-formuláře. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto 
výsledkem: 
 

 Bystričanová Tereza byla zvolena 67 hlasy  
Ševčíková Kateřina byla zvolena 51 hlasy  
Ullreich Kristýna byla zvolena 48 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 ředitelce školy, zvoleným 
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.  

 
 

V Ořechově dne 23.5.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 4. 4. 2022, 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. Pharm.Dr. Floriánová Simona učitelka 

3. Bc. Kandová Kateřina učitelka 

4. Mgr. Křístková Kateřina učitelka 

5. Mašová Jana učitelka 

6. Mgr. Pelikánová Michaela učitelka 

7. Ing. Vích Luciana učitelka 

8. 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 
Mgr. Helena Škondrová, učitelka ZŠ a MŠ Ořechov 
Lenka Ruberová, personalistka – administrativní pracovnice ZŠ a MŠ Ořechov 
 

 

4. Volby proběhly dne 4. 5. 2022. Pedagogičtí pracovníci volili prostřednictvím e-formuláře s tímto 
výsledkem: 
 

 Mgr. Adamusová Jana byla zvolena 23 hlasy  
Pharm. Dr. Floriánová Simona byla zvolena 14 hlasy  
Mgr. Pelikánová Michaela byla zvolena 15 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 ředitelce školy, zvoleným zástupcům 
do školské rady a byl zaslán zřizovateli.  
 

V Ořechově dne 23. 5. 2022 
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