
           

Základní škola a Mateřská škola Brno, 
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace 

Bosonožské nám. 100/44, 642 00 Brno 
IČ: 48513997, tel: 547 227 171, 774 701 155 

e-mail: info@skolabosonohy.cz, ID DS: peembwh 
Zařazení do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu  

Brno-město pod č. j.: BMZS08/96-S-02, IZO: 048513997 
 

V Brně dne 4. 6. 2021 
čj.: ZSBOS 372/2021 

A.2.4.1., V/5 

  
Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků  

ve Školské radě 
 
 
Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 23. 10. 2020, ale z důvodů pandemických a 
rozhodnutí MŠMT o prodloužení mandátu členů školských rad do 3 měsíců od konce 
nouzového stavu nebyly realizovány v původním termínu. Ředitel školy vyhlásil opakovaně 
volby do školské rady dne 14. 5. 2021. Zákonní zástupci žáků byli informováni o chystaných 
volbách prostřednictvím informačního systému školy a individuálně prostřednictvím třídních 
učitelů. 
 
Byl vyhlášen termín voleb na čtvrtek 3. června 2021 v době od 17.00 do 18.00 hodin. Zákonní 
zástupci byli vyzváni k podání návrhů na kandidaturu, kterou měli doručit do 1. 6. 2021 do 
14.00 hodin na adresu školy osobně nebo poštou. Dále byla zveřejněna základní informace o 
účelu a činnosti školské rady a platný volební řád. 
 
Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady (podle 
abecedního pořadí příjmení kandidátů): 
 
1) Veronika Kňourková, zákonný zástupce žákyně budoucí I. třídy a žákyně V. třídy, 
2) Jana Němcová, zákonný zástupce žáka IV. třídy a žákyně II. B třídy, 
 
Volby proběhly ve stanovený den a čas během třídních schůzek tříd. Všichni zúčastnění 
zákonní zástupci žáků obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidát, které volí, mohli 
vhodit do hlasovací urny. 
 
Výsledek hlasování: 
Bylo odevzdány 83 hlasovací lístky a všechny byly platné. 
 
1) Veronika Kňourková obdržela 51 hlasů a byla zvolena, 
2) Jana Němcová obdržela 60 hlasů a byla zvolena. 
 
Výsledek hlasování zákonných zástupců byl zveřejněn na webu školy a byly s ním seznámeny 
obě kandidátky. 
 

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy 
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