
Zápis z voleb 
 

 zástupce pedagogických pracovníků 

do Školské rady Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29. 

 

 
Místo konání voleb:  dvorana  Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, 

    Zemědělská 29, Brno 

 

Datum a doba voleb:  5.12.2011, 14.00 – 15.00 hodin 

 

Navržení kandidáti:  Ing. René Retek, učitel ZŠ, 52 let 

 

Počet oprávněných voličů: 34 pedagogických pracovníků školy (100 %) 

 

Počet zapsaných voličů dle prezenční listiny:           29 

 

Celkový počet odevzdaných volebních lístků:    26 

 

Z toho - počet odevzdaných platných hlasů pro zvolení navrženého kandidáta:  26 (76,5 %) 

 

- počet odevzdaných platných hlasů proti zvolení navrženého kandidáta:   0 

 

- počet odevzdaných neplatných hlasů:       0 

 

 

Závěr: volby proběhly v souladu se stanoveným volebním řádem tajným hlasováním. Voleb se 

zúčastnilo 26 voličů (76,5 % z celkového počtu oprávněných voličů), pro zvolení navrženého 

kandidáta bylo 26 hlasů. Tímto byly naplněny podmínky volebního řádu.  

 

Zástupcem pedagogických pracovníků byl do Školské rady na období 2012 – 2014 zvolen 

Ing. René Retek. 

 

 

V Brně dne 5. prosince 2011 

 

 

Za správnost členové volební komise Ing. René Retek 

      Mgr. Kamila Peňázová 

      Mgr. Bohunka Steinbocková 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z voleb 
 

 zástupce zákonných zástupců žáků školy 

do Školské rady Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29. 

 

 
Místo konání voleb:  dvorana  Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, 

    Zemědělská 29, Brno 

 

Datum a doba voleb:  12.12.2011, 15.30 – 17.00 hodin 

 

Navržení kandidáti:  Mgr. Aleš Kratochvíl, učitel ZUŠ, 40 let 

 

Oprávnění voliči:  jeden zákonný zástupce za každého žáka / žákyni, kteří  navštěvují  

                                                v době voleb MZŠ Brno 

 

Počet zapsaných voličů dle prezenční listiny:            6 

 

Celkový počet odevzdaných volebních lístků:     6 

 

Z toho - počet odevzdaných platných hlasů pro zvolení navrženého kandidáta:  6  

 

- počet odevzdaných platných hlasů proti zvolení navrženého kandidáta:  0 

 

- počet odevzdaných neplatných hlasů:      0 

 

 

Závěr: volby proběhly v souladu se stanoveným volebním řádem tajným hlasováním. Voleb se 

zúčastnilo 6 zákonných zástupců šesti žáků MZŠ, kteří prokázali svoji totožnost stanoveným 

způsobem. Pro zvolení navrženého kandidáta bylo 6 hlasů. Tímto byly naplněny podmínky 

volebního řádu.  

 

Zástupcem zákonných zástupců žáků školy byl do Školské rady na období 2012 – 2014 

zvolen  Mgr. Aleš Kratochvíl. 

 

 

V Brně dne 12. prosince 2011 

 

 

Za správnost členové volební komise Ing. René Retek 

      Mgr. Kamila Peňázová 

      Mgr. Bohunka Steinbocková 

 

 


