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Školská rada 
v Základní škole Praha 10, Hornoměcholupská 873, 102 00 

 Zápis 
 z voleb členů školské rady  z řad zákonných zástupců žáků, 

 které se uskutečnily dne 19. října 2011 od 17.00 do 20.00 hodin 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů se dne 19. září 2011 od 17.00 do 20.00 hodin (den konání 

třídních schůzek) uskutečnily volby do Školské rady v Základní škole Praha 10, 

Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků.   

Všichni zákonní zástupci byli na volby do školské rady pozváni písemně. 

Hlasovací lístky se všemi navrhovanými členy školské rady obdrželi zákonní zástupci 

žáků v průběhu voleb. Organizačním zabezpečením těchto voleb byli pověřeni: 

� Mgr. Zdeňka Doležalová, pedagogický pracovník školy 

� Mgr. Milan Kýpeť, pedagogický pracovník školy 

� Zdeňka Walterová, vedoucí provozní pracovník školy 

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhly tajným 

způsobem hlasování. V případě, že při volbě zákonný zástupce nesouhlasil 

s navrhovaným zástupcem do školské rady, škrtnul jej na hlasovacím lístku, popř. 

označil ty zákonné zástupce, které do školské rady volil. Hlasovací lístky byly 

zákonnými zástupci vhazovány do volební schránky. Volební komise bezprostředně 

po ukončení voleb otevřela volební schránku a po sečtení hlasů vyhlásila výsledky – 

ve 21.00 hodin dne 19. září 2011. Tyto výsledky jsou zveřejněny na vývěsce školské 

rady u hlavního vchodu do budovy školy a na oficiálních www stránkách školy – 

www.hornomep.cz.  

Členy školské rady se stali ti zákonní zástupci žáků, kteří získali nejvíce hlasů. 

Pro zvolení však museli získat alespoň 50% hlasů zúčastněných zákonných zástupců 

na volbách do školské rady.  
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Do školské rady byli navrženi tito zákonní zástupci žáků: 

• Lenka Macháčková, povolání: ředitelka mateřské školy; zákonný zástupce žáka 

školy 

• Tomáš Svoboda (stávající člen školské rady);  povolání: provozní pracovník na 

základní škole; zákonný zástupce žáka školy 

Celkem se voleb zúčastnilo 143 zákonných zástupců žáků.  

Výsledky voleb ukazuje následující tabulka: 

                     
Poř. 

č. 

Jméno a příjmení kandidáta 
Počet vydaných 

volebních lístků 

Pro zvolení 

odevzdaných 

hlasovacích lístků 

Pro zvolení 

v procentech 

1. Lenka Macháčková 143 143 100 % 

2. Tomáš Svoboda 143 143 100 % 

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

Praha 10, Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni Lenka 

Macháčková a Tomáš Svoboda. 

V Praze dne 20. září 2011 

Za správnost: 

 

� Mgr. Zdeňka Doležalová v.r., pedagogický pracovník školy  

� Mgr. Milan Kýpeť v.r, pedagogický pracovník školy 

� Zdeňka Walterová v.r., vedoucí provozní pracovník školy 


