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Souhrnný zápis o volbách do školské rady na období 2016-2018
V souladu s čl. 4 a 5 volebního řádu pro volby členů školské rady, který vydala Rada MČ
Praha 4, proběhly volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy a volby členů
školské rady za zákonné zástupce žáků.
1. Volba členů ŠR za pedagogické pracovníky školy
a. termín:
23.11.2015
b. počet hlasujících pedagogů:
27 = 90% z oprávněných
pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
1. Mgr. Jersáková Tereza za 1. stupeň
27 hlasů
2. RNDr. Matějková Monika za 2. stupeň
27 hlasů
c. členy školské rady jsou zvoleny:

Mgr. Tereza Jersáková (třídní učitelka 3.B)
RNDr. Monika Matějková (třídní učitelka 8.A, metodik prevence)
2. Volba členů ŠR za zákonné zástupce žáků
a. termín :
25.11. – 4.12.2015
b. počet odevzdaných hlasovacích lístků: 135 = 26,2% z oprávněných (z toho tři
neplatné hlasovací lístky)
c. pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:
1. Lahnerová Jana
40 hlasů = 30,3%
2. Zach Lukáš, Ing.
28 hlasů = 21,2%
3. Podušková Soňa, Mgr.
25 hlasů = 18,9%
4 Lopata Jiří
18 hlasů = 13,6%
5. Nývlt Tomáš
12 hlasů = 9,1%
6. Majsárková Jana
9 hlasů = 6,8%
d. členy školské rady jsou zvoleny:

Lahnerová Jana (zdravotní sestra, děti 2.A + 7.B)
Ing.,PhD. Zach Lukáš (mezinárodní obchod, dítě 1.C)
Zvolení zástupci se stávají členy školské rady Základní školy, Praha 4, Bítovská 1/1246
na tříleté funkční období s účinností od 1.ledna 2016. Volby proběhly řádným způsobem dle
volebního řádu a jejich výsledky jsou platné. Hlasovací lístky jsou uloženy u vedení školy.
Zvolení kandidáti na členy školské rady byli seznámeni s výsledky voleb ředitelem školy
dne 14.prosince 2015. Výsledky voleb a složení školské rady je zveřejněno na webových
stránkách školy.
V Praze, dne 14.prosince 2015
PaedDr.Michal Novák
ředitel ZŠ Bítovská

