
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol 
V Úvalu 84, 150 00 Praha  

 
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 
V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, §168 vyhlašuji volby do Školské rady na naší škole: 

Volební komise: 

Ředitelka školy jmenovala volební komisi pro volby do školské rady v tomto složení: 
předseda volební komise:               Mgr. Ivana Vilímková – zástupkyně ředitele školy 

členové volební komise:                  Mgr. Markéta Nyklová – učitelka, II. stupeň ZŠ 

                                                             Mgr. Lenka Vaculová - učitelka, I. stupeň ZŠ 

Termín pro podání přihlášek kandidátů do školské rady: 

nejpozději do 16.2.2022 k předsedkyni přípravného výboru do kanceláře zástupkyně ředitele 
nebo lze na e-mailovou adresu vilimkova@skolamotol.com 

Datum konání voleb: 

a) pedagogičtí pracovníci 
datum: 23.2. 2022 
hodina: 13.00 – 14.00 hod. 
 

b) zákonní zástupci nezletilých žáků 
datum: 23.2. 2022 
hodina: 15.00 – 17.00 hod. 

Místo konání voleb do školské rady: 

sborovna školy – V Úvalu 84, Praha 5 (ubytovna sester, 4.patro) 

Průběh voleb: 
Proběhnou volby 2 členů za pedagogické pracovníky a 2 členů za zákonné zástupce.               
Při volbách za pedagogické pracovníky obdrží učitelé ZŠ proti podpisu volební lístek, kde 
zakroužkují číslo dvou kandidátů (bude uvedeno před jménem kandidáta, kandidáti budou 
uvedeni v abecedním pořadí)  a volební lístek vhodí do urny, která bude umístěna ve 
sborovně školy. V případě, že označíte nepřesně nebo zakroužkujete více kandidátů, bude 
tento lístek neplatný. Volby jsou tajné. 
 

V Praze dne 19.1. 2022                                       Mgr. Vlasta Průchová – ředitelka školy 

                                                                                ředitelka školy 

mailto:vilimkova@skolamotol.com

	Volební komise:
	Ředitelka školy jmenovala volební komisi pro volby do školské rady v tomto složení:
	předseda volební komise:               Mgr. Ivana Vilímková – zástupkyně ředitele školy
	členové volební komise:                  Mgr. Markéta Nyklová – učitelka, II. stupeň ZŠ
	Mgr. Lenka Vaculová - učitelka, I. stupeň ZŠ
	Termín pro podání přihlášek kandidátů do školské rady:
	nejpozději do 16.2.2022 k předsedkyni přípravného výboru do kanceláře zástupkyně ředitele nebo lze na e-mailovou adresu vilimkova@skolamotol.com
	Datum konání voleb:
	a) pedagogičtí pracovníci
	datum: 23.2. 2022
	hodina: 13.00 – 14.00 hod.
	b) zákonní zástupci nezletilých žáků
	datum: 23.2. 2022
	hodina: 15.00 – 17.00 hod.
	Místo konání voleb do školské rady:
	sborovna školy – V Úvalu 84, Praha 5 (ubytovna sester, 4.patro)
	Průběh voleb:
	V Praze dne 19.1. 2022                                       Mgr. Vlasta Průchová – ředitelka školy
	ředitelka školy

