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Zápis voleb do školské rady - volba zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů 
 

č.j.:   128/2017           
Spisový znak A 3 
Skartační znak a lhůta: A-5 

 
Organizací a průběhem voleb byl pověřen přípravný výbor ve složení:  
Mgr. Milan Záruba - ředitel školy, Mgr. Hana Šablová - zástupkyně ředitele a Lenka Vegnerová - hospodářka školy.  
 
Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 4.3.2017. Informace obsahovala základní organizační informace - kdo je 
oprávněným voličem, termín a místo konání voleb a také výzvu k podání návrhů kandidátů do rady z řad 
zákonných zástupců nezletilých rodičů do termínu 20.3.2017. Informace byla uveřejněna na úřední desce školy 
(web i budova školy), opakovaně sdělena třídními učiteli prostřednictvím sdělovacích notýsků nebo osobně. 
20.3.2017 byla opět zveřejněna základní organizační informace týkající se voleb - kdo je oprávněným voličem, 
termín a místo konání voleb a také kandidátní listina.  
Zákonní zástupci nezletilých žáků vybírali z těchto navržených kandidátů: 
1. paní Erika Vosáhlová 
2. paní Zdeňka Hrubá 

 
 Volby členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých, zletilých žáků proběhly dne 20. 4. 2017 tajným 
 hlasováním v prostorách Základní školy, Praha 4, Ružinovská 2017.  
 Oprávněných voličů bylo 284, od 142 žáků školy, potřebná účast oprávněných voličů je jedna pětina všech 
 oprávněných osob tj. 57 hlasů. Voleb se zúčastnilo 101 zástupců nezletilých žáků.  
 

 Volby jsou platné, neboť se účastnila více jak jedna pětina oprávněných osob. 
 
 Otevření volebních uren a sečtení hlasů proběhlo za přítomnosti přípravného výboru.  
 odevzdané hlasovací lístky celkem     101 
 z toho: 
 hlasy pro obě kandidátky         68 
 hlasy pouze pro p. Hrubou Zdeňku         9 
 hlasy pouze pro p. Vosáhlovou Eriku       20 
 hlasy nevyplněny             2 
 hlasy přeškrtnutá jména            2 
 celkem            101 
 
 procentní podíl celkem        35,56% 
 procentní podíl pro obě kandidátky     68,68% 
 procentní podíl p. Hrubá Zdeňka      77,77%        součet hlasů 77 
 procentní podíl p. Vosáhlová Erika     88,88%  součet hlasů 88 
 
Pořadí kandidátů ve volbách: 
1. Vosáhlová Erika (88 oprávněných hlasů) 
2. Hrubá Zdeňka (77 oprávněných hlasů) 
 
Do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů Základní školy, Praha 4, 
Ružinovská 2017 byly zvoleny paní Erika Vosáhlová a Zdeňka Hrubá. 
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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 volebním řádem školy 
do školské rady (Příloha č. 2 usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22.3.2005). 
 
 V Praze dne 28.4.2017 

 
  

Hana Šablová 
 

 

Lenka Vegnerová 
 

 

Milan Záruba 
 

 

              
 
 
Vyvěšeno dne: 2.5.2017  

 


