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Termín a místo konání voleb: čtvrtek 3. září 2020, obě budovy ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 
 

Kandidátní listina volby do školské rady ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 
- volba zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů 

 
Přípravný výbor volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků 
a studentů ve složení: Mgr. Lenka Georgievová, Mgr. Zdeňka Chmelová a L. Vegnerová 
obdržel ve vyhlášeném termínu do 13.3.2020 dva návrhy kandidátů. 
 
Navrženými kandidáty do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků 
a studentů jsou: 
 
1. Mgr. Erika Vosáhlová 
Přestavení kandidátky: 
matka žáka II.S,  
Dlouholetá členka školské rady, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky, 
dlouhodobě pomáhá škole jednak materiálně, dále pak prostřednictvím propagace práce školy 
v nejrůznějších médiích a samozřejmě i poskytováním zpětné vazby vedení školy na nejrůznější 
konkrétní otázky ze života školy. Sama aktivně pracuje v oblasti výchovy a vzdělávání žáků 
s mentálním postižením. 
 
2. Ing. Martin Čapek 
Přestavení kandidáta: 
otec žáka I.A  
Motivací k práci ve školské radě je zájem o spolupráci se školou a zejména zájem o vzdělávání žáků 
s poruchou autistického spektra (PAS). Našim pedagogům již několik let poskytuje funkční zpětnou 
vazbu. 
 
Termín a místo konání voleb: čtvrtek 3. září 2020, v průběhu celého dne 
Volby se uskuteční v obou budovách školy tajným hlasováním do dvou volebních uren. 
Osobou oprávněnou volit jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, tedy zpravidla oba rodiče. 
Upozorňujeme, že čtvrtek 3. září 2020 je také dnem třídních schůzek a konzultací. 
 
Pozn.: Původní termín voleb byl stanovený na 16. dubna 2020. V té době - od 12.3.2020 byla naše 
škola v souladu s usnesením vlády ČR a přijatými krizovými opatřeními v souvislosti s epidemií 
koronaviru a vyhlášením nouzového stavu uzavřena pro výuku s osobní přítomností žáků.  
 
V Praze dne 2.7.2020  
 
 
L. Vegnerová, za přípravný výbor 
 
 
 
Mgr. Milan Záruba, ředitel školy 
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