
 

 

 

 

 

Č. j.: ZŠH/356/2018 

V Brně dne 5. 11. 2018 

 

Informace ředitele školy k organizaci voleb do školské rady a kandidátní listina 

 

Ředitel Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 167 

a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) vyhlásil dne 11. 9. 2018 volby do školské rady. Na tříleté funkční 

období budou do školské rady voleni 1 člen za zákonné zástupce žáků a 1 člen za pedagogické 

pracovníky. Informace o volbě byla dne 11. 9. 2018 sdělena zákonným zástupcům žáků na třídních 

schůzkách, podrobnější sdělení bylo dne 12. 9. 2018 zveřejněno na školním webu a na nástěnce 

u vchodu do hlavní budovy. Přihlášky do školské rady podali níže uvedení kandidáti. 

 

Datum a čas konání voleb  úterý 13. 11. 2018 (třídní schůzky a hovorové hodiny), 

zákonní zástupci žáků: 15.30 – 18.00 hod. 

 

Datum a čas konání voleb  úterý 13. 11. 2018, 9.45 – 10.00 hod. a 15.30 – 18.00 hod. 

pedagogičtí pracovníci: 

 

Místo konání:  hlavní budova školy, učebna jazyků 1 (2. patro vedle kanceláře) 

 

Kandidát na člena školské rady Mgr. Eva Rotreklová,  

za zákonné zástupce žáků: zákonný zástupce žáků v 1. a 7. ročníku, advokát 

 

Kandidát na člena školské rady Mgr. Jaroslava Holásková,  

za pedagogické pracovníky: zástupce ředitele školy pro I. stupeň 

 

Volební komise: předseda Květuše Musilová,  

 člen Kristýna Jelínková a Mgr. Tereza Ryšavá 

 

Průběh hlasování:  

Volby do školské rady se řídí Volebním řádem pro volby členů školských rad při základních školách 

zřizovaných statutárním městem Brnem – městskou částí Brno-střed ze dne 5. 10. 2005 č. 175.20. 

 

1. Každý zákonný zástupce obdrží po prokázání totožnosti (občanský průkaz nebo pas) hlasovací 

lístek. Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. 

2. Každý zákonný zástupce se účastní volby pouze jednou, hlasování v zastoupení není přípustné. 

3. Volič označí zakroužkováním maximálně jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek je 

neplatný, pokud volič neoznačil žádného kandidáta, nebo označil více než jednoho kandidáta, 

nebo označil kandidáta jiným způsobem, než je uvedeno výše. 

4. Volba je tajná. Po úpravě volebního lístku je tento vhozen do volební urny. 



Výsledky voleb budou ředitelem školy bezodkladně zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do 

hlavní budovy a na webových stránkách školy. 

 

Příloha –  Volební řád pro volby členů školských rad při základních školách zřizovaných 

statutárním městem Brnem – městskou částí Brno-střed 

 

 

 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


