Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do školské rady
(zástupců z řad pedagogických pracovníků, plnoletých žáků a jejich zákonných zástupců)

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem školské rady, schváleným
usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012, vydala ředitelka Střední školy nábytkářské a obchodní
Bystřice pod Hostýnem Příkaz ředitele školy č.6/2017 k přípravě a realizaci voleb v podmínkách školy.
Příprava voleb do školské rady:
1.

2.

Ředitelka školy jmenovala volební komisi, která byla pověřena organizací voleb. Při přípravě voleb bylo
postupováno podle výše uvedených dokumentů. Kandidátky byly předem projednány a volby byly realizovány
podle Příkazu ředitele č. 6/2017. Školská rada při Střední škole nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem
byla usnesením Rady Zlínského kraje určena v počtu šesti členů. Volby zástupců z řad pedagogických pracovníků,
plnoletých žáků a jejich zákonných zástupců realizované v souvislosti s ukončením volebního období byly
provedeny tajným hlasováním dne 10. listopadu 2017 v budově školy Holešovská 394, Bystřice pod Hostýnem.
Složení volební komise:
Ředitelka školy jmenovala dne 31. 10. 2017 volební komisi ve složení:
Ing. Zdeněk Sedláček - zástupce ředitele pro teoretickou výuku
předseda
Mgr. Anna Blahová – vychovatelka
člen
BcA. Jaroslav Pijáček – zástupce ředitele pro praktickou výuku
člen

Průběh a výsledky voleb do školské rady:
Volby do školské rady se uskutečnily tajnou volbou dne 10. listopadu 2017 v době od 12:00 do 17.00 hodin. Volební
komise vyhlásila výsledky dne 13. 11. 2017 v 15.00 hodin a následně zveřejnila na webových stránkách školy a na veřejné
nástěnce v budově školy.

A. Volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy:
Počet pedagogických pracovníků ve škole:
Přítomných voličů
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Zdržel se hlasování
Platných volebních lístků
Neplatné volební lístky

28
17
17
0
17
0

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

Ing. Libor Novák - učitel odborných předmětů

Marcel Kozlanský – učitel odborného výcviku
Pořadí kandidátů podle počtu platných hlasů:
1. Ing. Novák Libor - celkem 17 platných hlasů – 100 %
2. Marcel Kozlanský - celkem 17 platných hlasů – 100 %
Jako zástupci pedagogických pracovníků školy byli do rady školy při SŠNO Bystřici pod Hostýnem zvoleni:



Ing. Libor Novák – učitel odb. předmětů, nar. 27.11.1958, Slobodova 1465, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Marcel Kozlanský – učitel odb. výcviku, nar. 6.1.1971, Dukelská 1620, Bystřice pod Hostýnem, 768 61

B. Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a plnoletých žáků:
Přítomných voličů
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků:
Zdržel se hlasování
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Zdržel se hlasování
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Zdržel se hlasování

83
83 – pro paní Zuzanu Wolnerovou
0
82 – pro paní Marcelu Filákovou
0
1 – pro paní Lenku Kozubíkovou
0

Kandidáti za plnoleté žáky a jejich zákonné zástupce:
1. Zuzana Wolnerová
2. Marcela Filáková
3. Lenka Kozubíková
Pořadí kandidátů podle počtu platných hlasů:
1. místo
Zuzana Wolnerová
2. místo
Marcela Filáková
3. místo
Lenka kozubíková

83 - platných hlasů – zvolena - 100 %
82 – platných hlasů – zvolena - 99 %
1 - platný hlas
nezvolena

Jako zástupci zákonných zástupců žáků a plnoletých žáků byli do rady školy při SŠNO Bystřici pod Hostýnem zvoleni:




Zuzana Wolnerová, nar. 22.7.1975, na Požáře 125, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Marcela Filáková, nar. 18.11.1981, Plačkov 40, Prusinovice 768 42

C. Nové složení školské rady při Střední škole nábytkářské Bystřice pod Hostýnem:
Dne 10. listopadu 2017 byli zvoleni a ustaveni jako členové školské rady na volební období 1.1.2018 – 31.12. 2020 za
pedagogické pracovníky SŠNO Bystřice pod Hostýnem, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků tito kandidáti:



Ing. Libor Novák – učitel odb. předmětů, nar. 27.11.1958, Slobodova 1465, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Marcel Kozlanský – učitel odb. výcviku, nar. 6.1.1971, Dukelská 1620, Bystřice pod Hostýnem, 768 61




Zuzana Wolnerová, nar. 22.7.1975, na Požáře 125, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Marcela Filáková, nar. 18.11.1981, Plačkov 40, Prusinovice 768 42

Ing. Zdeněk Sedláček

předseda volební komise…………..…………………………

Mgr. Anna Blahová

členka volební komise ……………..……………………………

BcA. Jaroslav Pijáček

člen volební komise…………….………………………………

Ing. Bc. Olga Pastyříková

ředitelka školy……………………………………………………

V Bystřici pod Hostýnem 13. listopadu 2017

