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Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb do školské rady z řad 
zákonných zástupců žáků a zástupců pedagogických pracovníků. 
 
Ředitelka Střední zdravotnické školy v souladu se schváleným volebním řádem vyhlásila 
volby do školské rady dne 6.8.2011. 
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zástupců pedagogických 
pracovníků proběhly 6.9.2011 v době od 15:00hod. do 17:30hod. v budově Střední 
zdravotnické školy. 
Na průběhu voleb dohlížela volební komise jmenovaná ředitelkou školy PhDr. Jarmilou 
Kelnarovou, PhD. ve složení: 
Mgr. Zuzana Číková – zástupkyně ředitelky školy 
Ing. Julia Bencalíková – sekretářka 
Marek Sedláček – ekonom školy 
Volby z řad zákonných zástupců žáků proběhly tajným hlasováním, zúčastnilo se jich celkem 
114 z 627 oprávněných voličů, což je 18,18%. Oprávněnými voliči ze strany zákonných 
zástupců žáků bylo odevzdáno celkem 114 platných hlasovacích lístků.  
Volili se 2 zástupci za členy školské rady ze 2 přihlášených kandidátů. 
Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci 
z řad zákonných zástupců žáků a členy školské rady pro funkční období 3 roků se stávají: 
Mgr. Klára Pfeiferová  ( 54 hlasů) 
Radka Čoupková ( 60 hlasů) 
 
Volby z řad pedagogických pracovníků školy proběhly stejným způsobem, jako volby z řad 
zákonných zástupců žáků, zúčastnilo se jich celkem 52 z 61 oprávněných voličů, což je 
85,24%. Oprávněnými voliči ze strany zástupců pedagogických pracovníků  bylo odevzdáno 
celkem 52 platných hlasovacích lístků.  
Volili se 2 zástupci za členy školské rady ze 2 přihlášených kandidátů. 
Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvolenými zástupci 
z pedagogických pracovníků a členy školské rady pro funkční období 3 roků se stávají: 
Mgr. Zuzana Číková (23 hlasů) 
Mgr. Soňa Pazourková (29 hlasů) 
 
Volby proběhly regulérně podle čl. 6 Volebního řádu školské rady, který schválila Rada města 
Brna R4/123 na svém zasedání konané dne 27. října 2005. 
Výše jmenovaní kandidáti se dnem 6. 9.2011 stávají členy školské rady při Střední 
zdravotnické škole, Brno, Jaselská 7/9 
Součástí tohoto zápisu je příloha s přehledem oprávněných voličů. 
Tento zápis je sepsán ve trojím vyhotovení (1x ředitelka SZŠ, 1x zřizovatel, 1x rada). 
 
 
 
 
V Brně 6.9.2011      PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. 
                Ředitelka střední zdravotnické školy
  
 
 


