
Příloha 4 

ZÁPIS  

O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ 

 
Základní škola/ základní umělecká škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace ZŠ 

Liberec, ul.5.května 64/49, p.o. 

 
 
Volba zástupce za pedagogické pracovníky 

Termín voleb  

Začátek hlasování  

Konec hlasování  

Počet voličů, kterým byla 

umožněna volba 
 

 

 

Volba zástupce za zletilé žáky/studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků: 

Termín voleb 22. 6.2021 

Začátek hlasování 7:00 

Konec hlasování 17:00 

Počet voličů, kterým byla 

umožněna volba 
149 

 

 

Výsledky voleb: 
 

Volba zástupce za pedagogické pracovníky – 1. ŠVP 

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů 

kandidát č. 1 NENAVRŽEN 0 

kandidát č. 2  

kandidát č. 3  

kandidát č. 4  

kandidát č. 5  

Celkový počet platných hlasů 0 

 

Volba zástupce za pedagogické pracovníky – 2. ŠVP 

(pouze v případě, že ve škole probíhá vzdělávání dle dvou školních vzdělávacích programů) 

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů 

kandidát č. 1 NENAVRŽEN 0 

kandidát č. 2  

kandidát č. 3  

kandidát č. 4  

kandidát č. 5  

Celkový počet platných hlasů 0 



Zvolení 

kandidáti 

Jméno a příjmení   Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

 

Náhradníci  

Jméno a příjmení 
 Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

 

 

Volba zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků – 1. ŠVP 

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů 

kandidát č. 1 Jakub Dolínek 46 

kandidát č. 2 Jiří Valica 21 

kandidát č. 3  

kandidát č. 4  

kandidát č. 5  

Celkový počet platných hlasů  

 

Volba zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků – 2. ŠVP 

(pouze v případě, že ve škole probíhá vzdělávání dle dvou školních vzdělávacích programů) 

Jméno a příjmení kandidáta Počet získaných hlasů 

kandidát č. 1 nenavržen  

kandidát č. 2  

kandidát č. 3  

kandidát č. 4  

kandidát č. 5  

Celkový počet platných hlasů  

 

 

Zvolení 

kandidáti 

Jméno a příjmení  Jakub Dolínek Počet hlasů 46 

Jméno a příjmení   Počet hlasů  



 

 

Náhradníci  

Jméno a příjmení Jiří Valica Počet hlasů 21 

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

Jméno a příjmení  Počet hlasů  

 
 

Jiné skutečnosti, které měly vliv na průběh a výsledek hlasování: 

 

Žádní navržení kandidáti z řad pedagogických pracovní a z řad zákonných zástupců ŠVP 

Delfín. V září 2021 proběhne další kolo doplňovacích voleb. 
 

Členové volební komise: 

Jméno a příjmení Podpis 

Mgr. Radka Konečená  

Mgr. Marie Holá, Thd.  

Mgr. Jan Zouzalík  

Stanislava Koželuhová  

 

 
 
 
V Liberci dne …23. 6. 2021……. ………………………………...…… 
 předseda komise Mgr. Iveta Rejnartová 

  

 


