
 

 

 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 
Lerchova 63, 602 00  BRNO 

Tel.: 543 423 751, fax: 543 423 756, E-mail: office@cmsps.cz, IČO 643 299 84 

Věc: Vyhlášení výsledků voleb zletilého studenta do školské rady 

    Jako zřizovatel Školské rady při Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické 

Brno (§ 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon) vyhlašuji výsledky voleb zletilého studenta 

v souladu s volebním řádem schváleným touto radou.  

    V souladu s volebním řádem školské rady při Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole 

pedagogické Brno (hlava III. odst. 1) jsem pro účely voleb jmenoval volební orgán v tomto složení: 

                                      Jiří Procházka  G7 – předseda 

                                      Marie Vybíralová  PL3 – členka 

                                      Josef Šikula G7  - člen 

    Byl stanoven seznam zletilých kandidátů, ze kterých zletilí studenti školy vybírali jednoho 

kandidáta s nejvyšším počtem hlasů za gymnázium a jednoho za střední pedagogickou školu, kteří 

obsadí prázdná místa ve školské radě za zletilé studenty.  

 

    Zletilých studentů celkem: 114 

    Voleb se celkem zúčastnilo: 77 

    T. j. v procentech:                 67,54 %                  

  

Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty: 

 

Gymnázium 

1  CHVÍLA STANISLAV – G8 –  4 hlasy (5,2 %) 

 

2  KLÍMA JOSEF – G7       - 29 hlasů (37,66 %) 

 

3  LEVÍČEK DOMINIK – G8   - 22 hlasů (28,57 %) 

 

4  MEZULÁNÍK FILIP – G8    - 20 hlasů (25,97 %) 

 

5  VANĚK DOMINIK – G8     -   2 hlasy (2,6 %) 

 

Střední pedagogická škola: 

1  KOMOSNÁ MARTINA – PMP3       – 44 hlasů (57,14 %) 

 

2  MACHÁČKOVÁ MARTINA – PL3 – 27 hlasů (35,06 %) 

 

Zvolen/a byl/a za gymnázium:   Josef Klíma – G7 

(náhradník: Dominik Levíček – G8) 

Zvolen/a byl/a za střední PgŠ:    Martina Komosná – PMP3 

(náhradnice: Martina Macháčková – PL3) 

Za správnost – podpisy předsedy a členů volebního orgánu:   viz originál 

Podpis zřizovatele školské rady: Ing. Mgr. Jiří Haičman – viz originál  

V Brně dne 10. října 2013 


