
Protokol o volbách do školské rady VOŠZ a 

SZŠ na funkční období od 3.9.2021, které se 

konaly 23.8., 1.9. a 2. 9. 2021 
 

 

Školská rada se zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

Podle Volebního řádu vydaného Radou Královéhradeckého kraje, schváleného a účinného 

dnem 1. 5. 2012  a Usnesením Rady KHK č. RK/34/1428/2014 ze dne 10.11.2014, je školská 

rada školy šestičlenná, tedy 

• 2 členy školské rady jmenuje zřizovatel 

• 2 členy školské rady volí zletilí studenti oborů vzdělávání SŠ i VOŠ a zákonní 

zástupci nezletilých žáků, tedy oprávnění voliči žáků, zákonných zástupců a studentů 

školy 

• 2 členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, což jsou oprávnění voliči PgP 

 

Volby probíhaly dne 23.8. a 1. a 2.9. 2021 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) a podle volebního řádu vydaného Radou Královéhradeckého kraje. 

Voleb se zúčastnilo celkem 507 voličů z celkového počtu 915 žáků, studentů školy a 

zákonných zástupců nezletilých žáků, tj. 55,41 %, a 57 pedagogů z 91, tj. 51,87 %. 

 

 

 
23. 8. 2021 15.00 

až 16.00 

 

1.9.2021 

11.00 až 14.00 

 

 2.9.2021 

10.00 až 14.00 

 

 

Aula školy 

 

Volba člena školské rady studenty VOŠ, zletilými žáky SZŠ a zákonnými 

zástupci nezletilých žáků 

Voleb se zúčastnilo celkem 507 (55,41 %) oprávněných voličů z řad žáků, 

zákonných zástupců a studentů VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Byli 

navrženi 4 kandidáti, z toho 2 zákonní zástupci žáků a 2 studenti VOŠ. Do 

školské rady byly největším počtem hlasů zvoleny Marie Nováková (103 

hlasů) a Michaela Zemková ze třídy 2. F (92 hlasů). 

 
Volba členů školské rady pedagogy 

Voleb se zúčastnilo celkem 57 (51,87 %) oprávněných voličů z řad 

pedagogů VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Byli navrženi celkem 3 kandidáti 

z řad pedagogů. Do školské rady byli zvoleni Mgr. Lenka Lankašová (48 

hlasů) a Mgr. Michal Buršík (37 hlasů). 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 3. 9. 2021   za volební výbor: Mgr. Jana Heřmanová 

            

   


