Základní škola Osek, okres Teplice
Hrdlovská 662, 417 05 Osek, IČO: 49087011
tel., fax: 417 837 125, e-mail: zsosek@atlas.cz
Zápis o volbě zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků
1. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 18. května 2021. Informace o vyhlášení voleb byla
vyvěšena na úřední desce školy a na webu školy a obsahovala sdělení o termínu a místu konání
voleb, informace o účelu a činnosti školské rady.
2. Do termínu voleb bylo podáno sedm návrhů na kandidáty do školské rady:
a) Hana Fuchsová
36 let, Hrob, asistentka pg.
matka žákyň 5.A a 7.A
b) Ing. Filip Hajšo
42 let, Háj, obchodní ředitel
otec žákyň 3.C a 4.A
c) Ing. Hana Křemenová
41 let, Osek, OSVČ-programátor
matka žákyň 4.A a 1.C
d) Oldřich Malý
50 let, Domaslavice, ředitel DSS Háj otec žákyně 1.B
e) Mgr. Petra Štillerová, Dis. 43 let, Osek, sociální pracovník
matka žáka 7.C
f) Ing. Jiří Šulc
42 let, Háj, manažer
otec žáka 5.C
g) Ing. Šárka Ulehlová
43 let, Osek, auditorka
matka žáka 1.A
3. Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení:
Mgr. Marcela Paterová - předseda, Mgr. Jan Sklepník, Mgr. Čapek Luboš
4.

Volby proběhly v obou budovách školy dne 3. 6. 2021 v době od 16 hod do 18 hod. Volilo 251
voličů ze 749. Voliči obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů vhodili do hlasovací
urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
Bylo odevzdáno 248 platných hlasovacích lístků.
paní Hana Fuchsová
byla zvolena
112 hlasy
pan Ing. Filip Hajšo
byl zvolen
131 hlasy
paní Ing. Hana Křemenová
byla zvolena
23 hlasy
pan Oldřich Malý
byl zvolen
23 hlasy
paní Mgr. Petra Štillerová, Dis. byla zvolena
57 hlasy
pan Ing. Jiří Šulc
byl zvolen
15 hlasy
paní Ing. Šárka Ulehlová
byla zvolena
36 hlasy

Volební komise oznamuje, že zvolenými zástupci ve školské radě z řad zákonných zástupců
žáků se stávají: 1) pan Ing. Filip Hajšo
2) paní Hana Fuchsová
První náhradnicí je paní Mgr. Petra Štillerová, Dis., druhou paní Ing. Šárka Ulehlová
5. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb,
jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004
Sb. a Volebním řádem schváleným Radou města Oseka.
6. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, školské radě a byl
zaslán zřizovateli.
V Oseku dne 7. 6. 2021

Mgr. Marcela Paterová v.r.

Mgr. Jan Sklepník v.r.

Mgr. Luboš Čapek v.r.

