
Informace o volbách do Školské rady ZŠ a MŠ Bratronice pro 

období 2023-2025 

Volby do školské rady proběhly podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě 

ustanovení §167 a podle pravidel stanovených ve Volebním řádu vydaného Obcí 

Bratronice dne 7. 10. 2019, s účinností dne 8. 10. 2019.  

ŠR ZŠ a MŠ Bratronice má 6 členů. 2 členy volí zákonní zástupci žáků ZŠ z řad 

zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci z řad 

zaměstnanců školy a 2 členy jmenuje zřizovatel školy. 

Paní ředitelka Bc. Vendula Holmanová zvolila 3 zástupce do volební komise dne 

17. 11. 2022.  

Volební komise: Věra Vršková, Mgr. Lada Machová, Mgr. Martina Ludvíková 

Členové volební komise za pomoci třídních učitelů ZŠ a MŠ Bratronice oslovili 

prostřednictvím zápisu do ŽK, individuálních konzultací apod. v měsíci listopadu zákonné 

zástupce žáků, aby se vyjádřili ke kandidatuře za člena ŠR do voleb za nové tříleté období 

2022-2025. Do hlasovacích lístků byli zapsáni všichni zákonní zástupci, kteří souhlasili 

s kandidaturou. Za MŠ byli 2 zástupci, za ZŠ 4 zástupci. Zákonní zástupci žáků ZŠ pak 

volili 2 zástupce do ŠR. Volby do ŠR v ZŠ probíhaly ve dnech 12. – 13.12. 2022. Volební 

urna byla k dispozici ve dnech 12.-13.12. u vedlejšího vchodu školy. Pro naše účely byla 

zapečetěná, opatřena razítkem školy, datem voleb, podpisem ředitelky školy. Sčítání 

hlasů a třídění volebních lístků proběhlo ve dnech 14.-15.12. za dohledu všech členů 

volební komise.  

Volby zaměstnanců školy probíhaly podobně ve dnech 18.-19.12. 2022. Všichni 

zaměstnanci školy se vyjádřili ke kandidatuře, ti, kteří souhlasili, byli zapsáni na volební 

lístek. Souhlasilo 5 zaměstnanců. Pak volili pedagogičtí pracovníci právě 2 zástupce z řad 

zaměstnanců.  

S výsledky voleb byla seznámena pí. ředitelka. Výsledky voleb byly vyvěšeny na 

stránky školy ve středu 21. 12. 2022.  Informace o volbách i výsledcích byly též 

k nahlédnutí na nástěnce v patře školy pro zaměstnance školy.  

Zákonným zástupcům bylo vydáno celkem 134 hlasovacích lístků. Mohli volit oba 

zákonní zástupci žáka, pokud mají ve škole či ve školce více dětí hlasovali pouze jednou.  

Návratnost hlasovacích lístků byla v počtu 76 (platné 76). Což je v souladu 

platnosti voleb, kterých se účastnila aspoň jedna třetina oprávněných osob. Všechny 

hlasovací lístky volební komise shledala za platné. 

Pedagogickým pracovníkům bylo vydáno 12 hlasovacích lístků, návratnost byla 12 

hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky volební komise shledala za platné. 

Rovnost hlasů nenastala, nemuselo se losovat pořadí kandidátů.  



Výsledky voleb 

2 členové ŠR za zákonné zástupce ZŠ a MŠ Ing. Lukáš Richter, MBA- 57 hlasů,  

MgA. Klára Žán Valentová- 33 hlasů 

2 členové ŠR za zaměstnance školy: ZŠ Mgr. Lada Kalmusová -11 hlasů, MŠ Věra 

Vršková -7 hlasů.   

Nyní zbývá jen uvést 2 členy ŠR za obec, které jmenuje zřizovatel školy a členové 

školské rady budou kompletní (6).  Členové ŠR pro nastávající období 2022-2025 se 

mohou sejít k prvnímu zasedání. První jednání školské rady svolává ředitelka školy 

nejpozději do 30 dnů po provedených volbách. 

 

Zapsala: Mgr. M. Ludvíková, 21. 12. 2022 

 


