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Ing. Lenka Fojtíková 

Předsedkyně školské rady 

 

V Bílovci 22. května 2017 

 

Věc: Výsledky voleb zástupce do školské rady pro období 2017 - 

2020 

 

V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších 

odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, schválenými usnesením rady 

kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s účinností ode dne 1. 5. 2009 ve znění aktuálních 

doplňků a v souladu s Volebním řádem školské rady Vám oznamuji, že volby, jednoho 

zástupce nezletilých žáků do školské rady proběhly následujícím způsobem: 

 

Termín voleb: 19. dubna 2017 

 

1. Typ volby: volba zástupce nezletilých žáků 

Počet navržených kandidátů: 0 

Počet voličů:  0 

Počet odevzdaných platných hlasů: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

Výsledek hlasování: 

Nebyl zvolen žádný zástupce. 

 

Jelikož nebyl v řádném termínu navržen navržen žádný kandidát, nebyl zvolen žádný 

zástupce a došlo k vyhlášení opakované volby zástupce nezletilých žáků do školské rady. 

 

 

Opakovaná volba zástupce nezletilých žáků do školské rady pro období 2014 – 2017 

 

Do 3. května 2017 byli navrženi následující kandidáti: 

 

Ing. Radim Černín, 

Eva Dreslerová, 

Bc. Jiří Král, 

Kamil Postava. 

 

Termín volby: 18. května 2017 

Typ volby: volba zástupce nezletilých žáků 

Počet voličů:  3 

Počet odevzdaných platných hlasů: 3 

Neplatné hlasy: 0 
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Výsledek hlasování: 

Nebyl zvolen žádný zástupce. 

 

Jelikož se voleb člena školské rady za nezletilé žáky nezúčastnil dostatečný počet 

zákonných zástupců nezletilých žáků, nebyl zvolen žádný zástupce.  

V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších 

odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem z důvodu nezvolení žádného 

zástupce nezletilých žáků v prvním termínu voleb ani v opakované volbě jmenuji od 1. 9. 

2017 zástupcem nezletilých žáků do školské rady pana Radima Černína, který 

v opakované volbě získal největší počet hlasů.   

 

 

  

S pozdravem 

 

Vít Schindler v.r. 

ředitel 
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