
základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál

T elz 554-7 48015, E-mail: zslrb(Dsezrlam.cz

zápis o provedení a vÝsledcích voleb do Školské rady základní školv a Mateřské školv
Horní Benešov. okres Bruntál

Volby 2 členů zíad zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 členů zíad, pedagogických
pracovníků proběhly v pondělí dne 4. 6. 2018 v době od 8.00 do 17.00 hodin v jazykové
učebně německého jazyka v budově druhého stupně Základni školy a Mateřské školy Horní
Benešov, okres Bruntál, Školní 338,79312 Horní Benešov.

Volby členů z řad zákonnÝch zástupců nezletilÝch žáků

Celkový počet oprávněných voličů byl 343,
, Voleb se zúčastnilo celkem 12 oprávněných voličů, z tohoto počtu bylo odevzdáno celkem

12 platných hlasovacích lístků, neplatný hlas nebyl žádný.

Jména, příjmení a počty získaných platných hlasů jednotlivých kandidátů

Josef Monsport 10 hlasů
Martin Knap 8 hlasů
Jana Křenková 3 hlasy
Iveh Čadanová 2hlasy
Marie Bělková 1 hlas

Do školské rady byli zŤad zákonných zástupců nezletilých žáků zvoleni tito kandidáti:
Josef Monsport a Martin Knap

Jana křenková
Iveta Čadanová
Marie Bělková

3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

V případě rovnosti hlasů bylo pořadí stanoveno losováním předsedkyní volební komise za
přítomnosti všech členů volební komise a vedení školy.

volby členů z řad pedagogickÝch pracovníků

Celkový počet oprávněných voličů byl21,
Voleb se zúčastnilo celkem 20 oprávněných voličů, z tohoto počtu bylo odevzdáno celkem 20
platných hlasovacích lístků, neplatný hlas nebyl žádný.

Další pořadí náhradníků je následující:



Jména. přťmení a počt), získaných platných hlasů jednotlivých kandidátů

PhDr. Jana Semerová 1,3 hlasů
Mgr. Beata Dostálová 11 hlasů
Mgr, Daniela Blažková 6 hlasů
Mgr. Mar"tin Polok 5 hlasů
Mgr. Jitka Černá 1 hlas
Mgr. Roman Imrich 1 hlas
TaťánaKnapová 1 hlas
Mgr. Veronika Maňásková 1 hlas
Mgr. Hana Melicharková 1 hlas

Do školské rady byli zŤadpedagogických pracovníků zvoleni tito kandidáti
PhDr. Jana Semerová a Mgr. Beata Dostálová

Další pořadí náhradníků je následujjcí:

Mgr, DanielaBlažková
Mgr. Martin Polok
Mgr. Jitka Černá
Mgr. Roman Imrich
Tat'ána Knapová
Mgr. Veronika Maňásková
Mgr. Hana Melichárková

6 hlasů
5 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

V případě rovnosti hlasů bylo pořadí stanoveno losováním předsedkyní volební komise za
přítomnosti všech členů volební komise a vedení školy.

clenové volební komise;
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V Horním Benešově, dne 4. června 2018

Mgr. Eva Krsková - ředitele
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