OZNÁMENÍ VÝSLEDKU KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ Bohutín, okres Příbram

Volby do školské rady v ZŠ Bohutín za zákonné zástupce žáků proběhly v rámci
konzultací dne 24. 5. 2021 v době od 11.30 do 17.00 hodin v budově školy. Účast je
zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech zákonných zástupců žáků. Vybráni mohli
být tři kandidáti z celkem 6 kandidátů na volebním lístku. Volby byly tajné. Rodiče obdrželi
hlasovací lístky, které po označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
paní Kateřina Zittová, Dis. (trvalý pobyt: Láz) – 38 hlasů,
paní Bc. Klára Jelínková (trvalý pobyt: Vysoká Pec, Bohutín) – 37 hlasů,
paní Ing. Radka Hrstková (trvalý pobyt: Bohutín) – 31 hlasů,
paní Ing. Miroslava Kozelková (trvalý pobyt: Narysov) – 31 hlasů,
paní Jana Sadílková (trvalý pobyt: Třebsko) – 27 hlasů,
paní Mgr. Aneta Kovářová (trvalý pobyt: Bohutín) – 16 hlasů.
Dle volebního řádu (čl. 4, odst. 5) se při rovnosti hlasů stanoví pořadí losem. Losuje volební
orgán.

Za členy školské rady při ZŠ Bohutín, okres Příbram, byli zvoleni:
paní Kateřina Zittová, Dis.

– 38 hlasů,

paní Bc. Klára Jelínková

– 37 hlasů

paní Ing. Radka Hrstková

– 31 hlasů

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly dle volebního řádu. O výsledku voleb byl
vyhotoven zápis (protokol). Výsledky voleb jsou zveřejněny na vývěskách a webových
stránkách školy www.zsbohutin.cz. Zvoleným zákonným zástupcům bude zaslán dopis o
výsledku voleb.

Volby do školské rady za zástupce pedagogů v ZŠ Bohutín proběhly dne 24. 5. 2021 v době
od 9.30 do 11.30 hodin v budově školy. Pedagogové obdrželi hlasovací lístky, které po
označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
Mgr. Karolína Šuchmanová – 18 hlasů,
Mgr. Lada Žáčková – 17 hlasů,
Renata Vondrášková – 15 hlasů,
Mgr. Ilona Chvalníková – 5 hlasů,
Mgr. Jitka Mrázová – 2 hlasy.

Za členy školské rady při ZŠ Bohutín, okres Příbram, byli zvoleni:
Mgr. Karolína Šuchmanová – 18 hlasů,
Mgr. Lada Žáčková – 17 hlasů,
Renata Vondrášková – 15 hlasů.

Volební komise prohlašuje, že volby proběhly dle volebního řádu. O výsledku voleb byl
vyhotoven zápis (protokol). Výsledky voleb jsou zveřejněny na vývěskách a webových
stránkách školy www.zsbohutin.cz.

Všem kandidátům a pedagogům děkujeme za spolupráci. Zvoleným
zástupcům pedagogů přejeme v práci školské rady hodně úspěchů!

