Volby do Školské rady CMSPgŠaG v Brně
zpráva o průběhu a výsledku voleb, členové školské rady
Dne 1. ledna 2005 vstoupil v ČR v platnost nový školský zákon (561/2004 Sb. Zákon ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), jenž uložil všem školám ustavit
školskou radu.
Na naší škole již dříve existovala Rady školy CMSPgŠaG, zřízená 1. prosince 2003 rozhodnutím České
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Funkční období jednotlivých zástupců bylo dne 31. 10. 2005
po vzájemné dohodě předčasně ukončeno, aby po nových volbách mohlo dojít k úplnému sladění s novým
školským zákonem, včetně přejmenování instituce na školskou radu.
Dle citovaného školského zákona zajišťuje uskutečnění voleb do školské rady ředitel školy, jenž vydal
volební řád školské rady a jmenoval tříčlennou volební komise. Přípravný volební výbor ve složení Mgr. Petr
Odstrčil (předseda), PhDr. Ludmila Svrčulová a Ing. Mojmír Novotný volby zorganizoval (oznámení voleb,
vytvoření kandidátky, soupis a evidence voličů, dohled na regulérnost, dílčí instrukce rodičům, žákům a
vyučujícím, volební lístky, sčítání hlasů…) a vyhlásil výsledky.
Oznámení o konání voleb (včetně termínu) bylo sděleno předsedou rady školy na úvodní pedagogické
poradě v září, studentům a jejich zákonným zástupcům bylo následně nadiktováno do studijních průkazů a
v říjnu zveřejněno spolu se seznamem navržených kandidátů na webových stránkách školy a v budově školy.
V budově školy byly vyhlášeny i výsledky tajného hlasování, poté byly zveřejněny na školním webu.

1) Do školské rady byla jmenována ředitelem školy sestra Václava Dudová, představená české
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Další dva zástupci budou jmenováni v prosinci.
2)

Volby do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
a) volby do školské rady za zletilé žáky
Volba jednoho člena školské rady za zletilé žáky se konala v úterý 8. 11. 2005 dopoledne v prvním
patře budovy školy. Volební komise sestavila kandidátku, evidovala oprávněné voliče a distribuovala
volební lístky. Po tajné volbě 67 voličů (volební účast činila 57%) byl zvolen Jan Ženatý, žák VHC3,
který získal 48 platných hlasů. Dalšími kandidáty byli Veronika Gombárová (11 hlasů, žákyně G7 se
stala náhradníkem) a Tomáš Moštěk (8 hlasů). Všechny odevzdané volební lístky byly platné.
b) volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
Volba dvou zástupců nezletilých žáků z řad rodičů se konala u příležitosti třídních schůzek ve středu
9. 11. 2005. Volební komise připravila instrukce, seznam oprávněných voličů a potřebný počet
volebních lístků. Volilo se ve třídách, kandidáty představil, volební lístky distribuoval a voliče
evidoval třídní učitel. Volil pouze jeden zákonný zástupce žáka a to jen jednou, i v případě, že má na
škole více dětí. Po tajné volbě 133 voličů (volební účast činila 42%) byli do školské rady zvoleni Ing.
Mojmír Novotný, který získal 93 platných hlasů, a Eliška Motúzová, jež získala 71 hlasů. Náhradníkem
se stal Ing. Petr Přikryl (54 hlasů), Ing. Pavel Balšík získal 41 hlasů. Všechny odevzdané volební
lístky byly platné.
3) Volby do školské rady za pedagogické pracovníky
Volba tří členů školské rady za pedagogické pracovníky se konala během tří volebních dnů – od
pondělí 7. 11. do středy 9. 11. 2005, volilo se ve sborovně od 10.35 do 10.45 a od 11.30 do 11.50.
Volební komise připravila nominaci a dle ní vytvořila listinu kandidátů, evidovala oprávněné voliče a
distribuovala volební lístky. V tajném hlasování 42 voličů (volební účast činila 82%) byli do školské
rady zvoleni PhDr. Dagmar Peňázová (35 hlasů), Mgr. Petr Odstrčil (24 hlasů) a Mgr. Libor Marek
(20 hlasů). Dalšími kandidáty byli Ing. Jaroslav Smékal (získal 15 hlasů, stal se náhradníkem) a
MVDr. Helena Múčková (14 hlasů). Všechny odevzdané volební lístky byly platné.
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