
Š K O L S K Á  R A D A  
v Základní škole, Hornoměcholupská 873, 102 00 P R A H A 10 

 

Výsledky 
 voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků, 

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2005 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů se uskutečnily doplňující volby do školské rady v Základní škole Praha 10, 

Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků.  Zákonné zástupce na základě 

rozhodnutí zřizovatele školy ve školské radě zastupují 2 členové. 

Postup při zabezpečení voleb: 

Volby se uskutečnily „na dálku“ (on-line) prostřednictvím elektronického systému 

školy Edookit. Všichni zákonní zástupci po přihlášení do Edookitu měli k dispozici 

elektronický volební lístek se jménem navrhovaného člena školské rady. Na tomto 

elektronickém volebním lístku se vyjadřovali k volbě výběrem ze dvou možností: 

• zákonný zástupce chtěl zvolit navrhovanou osobu do školské rady: označil na 

dotazníku „ANO“.  

• zákonný zástupce nechtěl zvolit navrhovanou osobu do školské rady: označil na 

dotazníku „NE“.  

Organizačním zabezpečením těchto voleb jsou pověřeni: 

▪ Bc. Ondřej Novotný, pedagogický pracovník školy 

▪ Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyně ředitele školy 

Volby proběhly v termínu od 13. do 19. září 2021. V tyto dny byl k dispozici 

elektronický volební lístek v systému EDOOKIT.  

Do školské rady byla navržena: 

• Eva Horčičková; zákonný zástupce žáka třídy I. A. 

Členy školské rady se stávají ti zákonní zástupci žáků, kteří získali nejvíce hlasů.  
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Výsledky voleb ukazuje následující tabulka: 

                                                               
Poř. 

č. 

Jméno a příjmení kandidáta 
Celkový počet 

volebních lístků 

Pro zvolení 

odevzdaných 

hlasovacích lístků 

Pro zvolení 

v procentech 

1. Eva Horčičková 269 258 95,91 % 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že do Školské rady v Základní škole Praha 10, 

Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků byla zvolena Eva Horčičková. 

V Praze dne 21. září 2021 

Za správnost: 

 

▪ Bc. Ondřej Novotný, pedagogický pracovník školy: _____________________ 

▪ Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyně ředitele školy: _____________________ 

Ověřil:  

▪ Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy: _______________________________ 
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