Volby do Školské rady CMGaSOŠPg Brno
zpráva o průběhu a výsledku voleb, členové školské rady
Dle školského zákona zajišťuje uskutečnění voleb do školské rady ředitel školy, jež vydal
volební řád školské rady a jmenoval tříčlennou volební komisi, která zorganizovala volby (oznámení
voleb, vytvoření kandidátky, soupis a evidence voličů, sčítání hlasů, …) a vyhlásila výsledky.
Volby do školské rady za zletilé žáky
Volba jednoho člena za zletilé žáky se měla konat v úterý 4.11.2008 dopoledne. Protože
studenti nenašli svého kandidáta, volba neproběhla. Volební komise určí, zda zorganizuje nové kolo
voleb.
Volba do školské rady za pedagogické pracovníky
Volba tří členů školské rady za pedagogické pracovníky se konala v úterý 4.11.2008 v době
trvání přestávek 11.35-12.05 a 12.50-13.10. Volilo se u zástupkyň ředitele školy. Volební komise
připravila nominaci a dle ní vytvořila listinu kandidátů. V tajném hlasování 28 voliči (65%) byli do
školské rady zvoleni Mgr. Marek Libor (23 hlasů), Ing. Mgr. Smékal Jaroslav (18 hlasů) a PhDr.
Peňázová Dagmar (13 hlasů). Dalšími kandidáty byli Mgr. Synek Lukáš ( 9 hlasů), Mgr. Jiroušková
Marie (7 hlasů), Mgr. Illková Božena (2 hlasy) a Ing. Trtková Eva (1 hlas). Všechny odevzdané lístky
byly platné.
Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
Volba dvou zástupců nezletilých žáků z řad rodičů se konala u příležitosti třídních schůzek ve
středu 5.11.2005. Volilo se u vstupu do budovy školy. Volil pouze jeden zákonný zástupce žáka a to
pouze jednou, i v případě, že má na škole více dětí.. Po tajné volbě 74 voličů byli do školské rady
zvoleni Ing. Daněk Stanislav (43 hlasů) a Motúzová Eliška (34 hlasů).
Dalšími kandidáty byli Ing Voříšek Radovan (30 hlasů) a Ing. Smékal Lubomír (26 hlasů). Všechny
odevzdané volební lístky byly platné.

V Brně dne 6.11.2008
Mgr. Marek Libor (předseda voleb. výboru)
Mgr. Kadlčíková Ludmila (člen voleb. výboru)
Musilová Zdena (člen volebního výboru)

Ing. Mgr. Haičman Jiří (ředitel školy)

