Souhrnný zápis o volbách do školské rady
Tříčlenný přípravný výbor ve složení Mgr. Vladimír Klikar - ZŘTV, p. Lidmila Vajsarová místopředsedkyně rady rodičů a Adam Šimek - žák 4.A uspořádal ve dnech 13.-22.10.2008
volby do školské rady SPŠ Hronov. Volba proběhla dle volebního řádu vydaném Radou
Královéhradeckého kraje jako příloha č. 2 k usnesení č. 15/556/2005.
Volba z řad pedagogických pracovníků
- kandidátka možných členů byla tvořena všemi pedagogickými pracovníky, vyjma vedení
školy, důchodce a externí učitelé
- každý pedagogický pracovník volil dva členy z přiložené kandidátky. Z 27 členů pedagogů
se volby zúčastnilo 26, tj. 96,3 %. Podle počtu hlasů stanovil přípravný výbor pořadí prvních
pěti kandidátů:
1. Mgr. Beránek Miroslav
15 hlasů
2. Mgr. Maslikiewiczová Jana
11 hlasů
8 hlasů
3. Ing. Jankovič Josef
5 hlasů
4. Ing. Vaňková Jitka
5. Hanzl Dalibor
3 hlasy
Členy školské rady za pedagogické pracovníky se stali: Mgr. Miroslav Beránek
Mgr. Jana Maslikiewiczová
Oba navržení s funkcí ve školské radě souhlasí.
Volba z řad zletilých žáků
- kandidátka možných členů školské rady byla sestavena ze zletilých žáků (žáci, kteří
ke 14.10.2008 dosáhli věku 18 let)
- každý zletilý žák mohl z kandidátky, která činila 158 zletilých žáků, volit jedno jméno
- volby se zúčastnilo 150 oprávněných osob, tj. 94,9 %. Podle počtu hlasů stanovil přípravný
výbor pořadí prvních pěti kandidátů:
1. Havlíček Miroslav
3.B
33 hlasů
1.A 22 hlasů
2. Kolář Zdeněk
3. Náhlík Pavel
1.A 11 hlasů
4. Štěpán Stanislav
1.B
10 hlasů
3.A
9 hlasů
5. Vídeň Václav
Členem školské rady za zletilé žáky se stal Miroslav Havlíček ze 3.B
Nová školská rada SPŠ Hronov s funkčním obdobím 2008-2011 bude pracovat ve složení:
1. Mgr. Beránek Miroslav
2. Mgr. Maslikiewiczová Jana
3. Němeček Bedřich
4. Havlíček Miroslav
Zbývají již jen dva členové zastupující zřizovatele (Královéhradecký kraj). Po jejich jmenování
svolá ředitel školy první zasedání školské rady, kde bude stanoven nový jednací řád a zvolen
předseda.
Hronov 23.10.2008
Za přípravný výbor: Mgr. Vladimír Klikar
p. Lidmila Vajsarová
Adam Šimek

