
Zápis o provedení a výsledku voleb do školské rady ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 

 

1. Návrhy kandidátů na člena školské rady 

Kandidáti pro volby oprávněnými osobami (zákonnými zástupci žáků) byli: 

Ing. Perník Václav  OSVČ 

Kalianková Zdeňka   referentka 

Dvořák Tomáš  obchodní manažer 

Biňovský Radek  OSVČ 

Korytarová Monika  vedoucí referent obchodu infocentra 

 

Kandidáti pro volby pedagogických pracovníků školy byli: 

Mgr. Veronika Kalkušová učitelka II. stupně 

Mgr. Petra Chadimová učitelka I. stupně 

Mgr. Jitka Novotná   učitelka II. stupně 

Zdena Sekaninová  asistentka pedagoga 

 

 

2. Počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny 

Pro volbu z řad zákonných zástupců žáků měl každý zákonný zástupce žáka 

možnost volit kandidáta dle kandidátní listiny (každý zákonný zástupce dostal pouze 

jeden hlasovací lístek, mohl tedy volit pouze jednou).  

Pro volbu z řad zákonných zástupců bylo zajištěno 267 platných hlasů, 3 neplatné 

hlasy (270 zúčastněných voličů). 

Pro volbu z řad pedagogických pracovníků byl počet voličů dán počtem 

pedagogických pracovníků na škole - 46 oprávněných voličů (součet učitelů, 

asistentů pedagoga a vychovatelů). 

Pro volbu z řad pedagogických zaměstnanců bylo zajištěno 46 platných hlasů (46 

zúčastněných voličů). 

 

  



3. Jména zvolených členů ŠR za obě skupiny, pořadí náhradníků 

Za zákonného zástupce žáků byli do školské rady zvoleni následující kandidáti: 

Dvořák Tomáš             obchodní manažer 

Ing. Perník Václav   OSVČ 

První náhradník: 

Kalianková Zdeňka   referentka plánování 

Druhý náhradník: 

Biňovský Radek   OSVČ 

Třetí náhradník: 

Korytarová Monika   vedoucí referent obchodu infocentra 

 

Za pedagogické pracovníky byli do školské rady zvoleni následující kandidáti: 

Mgr. Veronika Kalkušová  učitelka II. stupně 

Mgr. Jitka Novotná   učitelka II. stupně 

První náhradník: 

Mgr. Petra Chadimová  učitelka I. stupně 

Druhý náhradník: 

Zdena Sekaninová   asistentka pedagoga 

 

 

4. Jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb 

V souvislosti s volbami do školské rady se nevyskytly žádné jiné skutečnosti, které 

měly vliv na průběh voleb. 

 

 

V Českém Krumlově den 10. 9. 2020 

 

Mgr. Lukáš Boháč 

ředitel školy 


