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Informace rodičům k výsledku voleb do školské rady
Vážení rodiče,
15. 2. 2016 byly uskutečněny volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Sojovice.
Zákonní zástupci žáků ZŠ volili jednoho člena školské rady - zástupce rodičů, pedagogové ZŠ pak volili
taktéž jednoho člena školské rady - zástupce pedagogů.
Volební komise ve složení R. Jančarová (předseda), Mgr. H. Nečesaná a Mgr. K. Přeučilová (členové)
bezprostředně po skončení voleb zpracovala a vyhodnotila odevzdané hlasovací lístky.
16. 2. 2016 jsem od R. Jančarové převzal veškerou dokumentaci k volbám – hlasovací lístky, zápisy
výsledků voleb s podpisy členů volební komise, jmenné seznamy žáků s podpisy zákonných zástupců.
Výsledek voleb:
1. Jako zástupce pedagogů byla za člena školské rady zvolena Mgr. Hana Nečesaná.
Mgr. Hana Nečesaná výsledek volby akceptovala. Ze strany zřizovatele tak může dojít k jejímu
jmenování za člena školské rady.

2. Výsledek volby zástupce rodičů za člena školské rady byl ředitelem školy – na základě zjištění
zpochybňujícího zásadním způsobem regulérnost a věrohodnost voleb – anulován.
Volby se uskuteční v novém termínu (29. 2. 2016), který bude zveřejněný, spolu s informacemi
k volbám, na webových stránkách školy v sekci Školská rada. Ředitelem školy bude nově jmenována
volební komise, která bude garantem bezchybného průběhu voleb.
O výsledku voleb do školské rady jsem písemně informoval zástupce zřizovatele, pana starostu
Zd. Kvapila. Jsem také připravený doplnit, bude-li to pan starosta vyžadovat, konkrétní zjištění
a skutečnosti, které mne po vyhodnocení stupně závažnosti přiměly k rozhodnutí anulovat výsledek
volby zástupce rodičů a volby zopakovat.
Vážení rodiče, věřím, že byste na mém místě jednali stejně a nepodepsali se pod něco, co je v příkrém
rozporu s dobrými mravy, nepřípustné a neetické. Mohu Vám slíbit, že v opakovaných volbách bude
jednání a vystupování všech členů volební komise ryze profesionální.
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 17. 2. 2016
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