
Zápis ze zasedání přípravného výboru pro volby do školské rady na VOŠ a SPŠE  Plzeň,     

IČO: 49774301 sídlem Koterovská 85  

 

Termín: 8. 9. 2021 

Místo: zasedací místnost 2302 A 

Čas: 10:00 – 10:45 

Přítomni: Václav Barták, Jana Dacejová, Václava Flaišhanzová, Karel Hajžman, Ivana Kilingerová 

Host: 

 

Program: 

 

Příprava voleb do školské rady 

 

1. Přípravný výbor vzal na vědomí stanovisku paní Schimmerové k volbám do školské rady a dále 

se jím řídil. Dotaz z pověření přípravného výboru vznesl pan Hajžman. Odpověď paní 

Schimmerové zněla: 

 

       „pedagog domova mládeže   - nemůže být volič, ale může být kandidát za pedagogy.-          

ubytovaný student jiné školy – nemůže být volič, ale může být kandidát za zástupci nezletilých žáků 

a zletilí žáci a studenti dané školy. (Sic) Upozorňuji ještě na § 167 odst. 3) kdy pedagogický 

pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých 

žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Školská rada je 

orgánem daného druhu  školy ve Vašem  případě SŠ a VOŠ, volební právo se váže k žákům a 

studentům dané školy.“ 

 

2. Přípravný výbor konstatuje, že obdržel ve stanoveném termínu  16. 7. 2021 až 15. 8. 2021  řádné 

kandidátky od níže uvedených 13 osob, tj. osmi pedagogů a pěti zletilých žáků nebo jejich 

zákonných zástupců. 

 

Poř.č.   Příjmení a jméno  kandiduje za 

 

1. Barochová Naďa  pedagogy 

2. Blechová Šárka  pedagogy 

3. Duda Karel   pedagogy 

4. Felix Ondřej   studenty 

5. Holub Petr   studenty 

6. Hronková Radka  pedagogy 

7. Koprdová Jana  pedagogy 

8. Naxera Jan   zákonné zástupce nezletilých žáků 

9. Plzák Jan   pedagogy 

10. Procházková Pavla  pedagogy 

11. Tulis Jan   studenty 

12. Tupý Antonín   studenty  

13. Zikmundová Irena  pedagogy 

 

3. Termíny stanovené v bodě 2 zápisu ze zasedání přípravného výboru pro volby do školské rady 

VOŠ a SPŠE Plzeň ze dne 2. 7. 2021 byly splněny. 

 



4. Hlasovací lístky jsou připraveny. Všemi členy přípravného výboru byl schválen návrh volebních 

lístků zpracovaný pí Flaišhanzovou doplněný o text: Bez zakroužkování jednoho nebo dvou 

kandidátů je lístek neplatný. 

 

5. Seznam oprávněných voličů byl zpracován zvláště pro pedagogy na plný úvazek a zvlášť pro 

zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.  

 

6. Přípravný výbor žádá ředitelku, aby zajistila materiální zabezpečení voleb, klíče od auly, sedm 

stolů pro tajné hlasování a volební komisi, psací potřeby, zástěnu, novou volební schránku 

(zajištěna pí Dacejovou) a 7 židlí.  Zodpovídají paní Flaišhanzová a paní Dacejová. 

Paní Dacejová zajistí v aule vyvěšení vzoru hlasovacích lístků. Pomocné sčítací archy zpracuje p. 

Barták. 

 

7. Volby se uskuteční 16. 9. 2021 od  9:00  hod. do 18:00 hod. v aule  školy.  Volební komise se 

sejde v 8:15 hod. 

 

8. Sčítání volebních lístků provedou dvě dvojice. První bude tvořena paní Flaišhanzovou s paní 

Dacejovou a druhá dvojice paní Kilingerovou a panem Hajžmanem. Předseda volební komise 

provádí dohled a zápis.  

Postup při hlasování: Po příchodu voliče komise zkontroluje v občanském průkazu nebo jiným 

průkazem totožnosti a volebním archu jeho oprávněnost volit a následně mu bude dán jeden 

příslušný hlasovací lístek k úpravě. Volič odejde za plentu, kde označí zakroužkováním jednoho 

nebo dva kandidáty a vhodí hlasovací lístek do volební schránky. Přítomný volič  se označuje 

zakroužkováním pořadového čísla v seznamu voličů. Volební komise průběžně v hodinových 

intervalech kontroluje, zda počet volebních lístků souhlasí s lístky vydanými předsedou s odečtením 

lístků vydaných voličům.  

Postup při sčítání: Členové komise sečtou a nahlásí předsedovi počet  odevzdaných lístků podle 

volebních archů. Ten musí souhlasit s počtem lístků nevyužitých a zároveň těch, které byly vydány 

předsedou.  Po překontrolování volební urny se rozdělí hlasovací lístky na platné a neplatné a na 

skupinu pedagogů a skupinu zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Následně budou  

na pomocném archu formou čárek a přeškrtnutí po pěti zapisovat k jednotlivým kandidátům 

obdržené hlasy. Po dokončení práce a nahlášení výsledku předsedovi si obě dvojice vymění pozice 

a provedou vlastní přepočet. Výsledky obou skupin musí souhlasit. Pokud ne, přepočítávání se 

opakuje. Po vzájemném odsouhlasení výsledků napíše předseda zápis o výsledku hlasování. Bude v 

něm uvedeno 

- počet oprávněných voličů v obou skupinách 

- počet vydaných lístků v obou skupinách 

- počet neplatných hlasů v obou skupinách 

- počet hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti 

Zápis odsouhlasí všichni členové volební komise a podepíší. 

 

 

V Plzni dne 8. 9. 2021 

 

Četli a souhlasí: 

Barták Václav ………………………………..     Flaišhanzová Václava ………………… 

Hajžman Karel ……………………………….  Kilingerová Ivana …………………….. 

Dacejová Jana ……………………………….. 

 

 

 


