
 

 

 

 

                               IČO  47 258 365               E-mail:   reditel@zshusinec.cz 

                                            www.zshusinec.cz 

     

    V Husinci dne:  1.11.2011  

 
 

  Vážení rodiče, 

 

 v návaznosti na  školský zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je povinností obce  zřídit 

školskou radu při  základní škole. Dle rozhodnutí Města  Husinec ze dne 

30.března 2005 bude rada 6 členná (2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů a 2 

zástupci  z učitelského sboru školy). 

  Povinností ředitele školy je zajistit volby z řad rodičů, a proto Vám 

předkládám kandidátku rodičů, kteří pokud budou zvoleni, souhlasili s prací 

v tomto orgánu. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a funkční období je 

tříleté. 

 Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získají největší 

počet hlasů. Ostatní jsou považováni za náhradníky.  Z tohoto důvodu Vás 

žádám, abyste na předložené kandidátce zatrhli dvě jména  (pokud budou 

zatržena jména  tři a více, je kandidátka neplatná)  a v přiložené zalepené obálce 

ji vhodili do volební urny ve vstupní hale školy, a to dne  14.listopadu  2011   -

pondělí, kdy budou od 15,00 do 18,00 hodin  probíhat  schůzky rodičů. 

 Jakýkoliv Váš dotaz a přání Vám odpovím na telefonním čísle 388 331 

234,  ale i  při osobním setkání. 

 

 

                                                  Děkuji Vám za spolupráci, 

                                                  s pozdravem 

 

 Mgr.Václav Kuneš 

                                                                                 ředitel školy 
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Volební  kandidátka rodičů  do školské rady  

ZŠ M.J.Husa v Husinci 
                                            
Termín voleb:   14.listopad  2011 , 15,00  - 18,00 hod.  -  budova školy 

Kandidáti na členy školské rady:    
 
                             1)    pan    Pavel Fér                       Husinec 

 

                             2)    paní   Taťána Horáková        Husinec 

 

           3)    pan    Václav Heinzl               Husinec 

 

                             4)    pan     Radek Malec                Husinec 

 

                             5)    pan     David Linzmajer         Husinec 

 

                             6)    pan     Pavel Pěsta                   Dvory 

 

                             7)    paní    Markéta Pluhařová     Husinec 

 

                             8)    paní    Žaneta Racová             Husinec 

  

                              9)   pan      Jan Vacík                     Husinec 

 

                              10) paní     Martina Zíková           Husinec 

 

                              11) pan      Milan Zíka                   Husinec 

………………………………………………………………………………. 
Za  zvoleného  člena  jsou  považováni  ti  kandidáti, kteří  získají  největší  počet  hlasů. 

Ostatní  jsou  považováni  za  náhradníky.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZAČNÍ  SMĚRNICE 
pro přípravu  voleb školské rady 

 

Směrnice OÚ nabyla  platnost:                                                      -  dne 1.dubna 2005 

Pedagogická rada projednala dne:                                             -  dne 17. září 2011  

 

Zpracoval:    Mgr. Václav Kuneš, ředitel ZŠ M.J.Husa Husinec     

 

Obecná ustanovení: 
 
 Na základě volebního řádu školské rady vydaného OÚ Husinec podle zákona 

č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  - 

školský zákon, § 167, odst. 2,  jmenuji  podle čl. III., přípravný výbor (volební orgán) 

v tomto složení:   Mgr. Eva Zemanová  - předseda volebního výboru 

                          Mgr. Ludvík Filip 

                          Mgr. Václav Kuneš 

                          V souladu s článkem II. volebního řádu a po zvážení v pedagogické radě 

školy, byl stanoven tento počet  členů školské rady: 

 -  zákonní zástupci žáků        2 zástupci  

 - pedagogický sbor školy     2 zástupci 

                                                                        - zřizovatel  Město Husinec 2 zástupci 

 

 Podání návrhu kandidátů na členy školské rady  bude provedeno po 

třídách v období od 17.9. do 17.10 2011. Rozhodnutí o členech pedagogického 

sboru bylo uskutečněno na shromáždění  dne  31. října 2011.   
 

Všechny informace k volbám včetně kandidátů budou zveřejněny  od  1. listopadu  2011    

na úřední desce školy a  Městského  úřadu Husinec. 

 

Termín voleb pro rodiče i pedagogické pracovníky bude dne 14.listopadu 2011  od 15,00 

do 18,00 hodin.  Volba proběhne tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku do 

volební urny umístěné ve vstupním prostoru ZŠ M.J.Husa Husinec, Kostnická ulice 227. 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 17.září 2011 . 

 

Mgr.Václav Kuneš 

ředitel školy  

V Husinci dne 17.9.2011 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Volební  kandidátka  pedagogického sboru   
do školské  rady   ZŠ M.J.Husa v Husinci 

                                           
 Termín:   14.listopad  2011 , 15,00  - 18,00 hod. -  budova školy 
 
Kandidáti na členy školské rady:  
  
                             1)        p. Dejmková Dana   
                             2)        p. Dvořáková Jiřina  
                             3)        p. Vlasta Filipová 
                             4)        p. Zemanová  Eva 
                             5)        p. Slanařová Lucie 
                             6)        p. Pojslová Zdenka 
                             7)        p. Jaroš Jan 
                             8)        p. Škopková Ludmila 
                             9)        p. Jungwirth  Marian 
                             10)      p. Čechová Renata 
                             11)      p. Linzmajerová Věra 
                             12)      p. Attendornová Miroslava 
                             13)      p. Kutláková Milena 
                             14)      p. Tesárková Naděje  

  15)      p. Kovářová Miroslava 
  16)      p.Papežová Miroslava 

 

……………………………………………………………………………………. 
Za zvoleného člena  jsou  považováni ti kandidáti, kteří  získají  největší  počet hlasů. 
Ostatní jsou považováni  za  náhradníky. Volba  se týká  pouze členů  
pedagogického  sboru.  

                                                                                              

          
 


