
Zápis o průběhu voleb do školské rady 

Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, 

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace 

Dne 9. června 2017 byly ředitelkou školy RNDr. Milenou Vaverkovou vyhlášeny volby do Školské rady 
a současně byla jmenována volební komise ve složení:  

 PaedDr. Josef Šebetovský 

 Ing. Jarmila Samiecová 

 Petr Prášek 

Volební komise byla svolána na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě Zásad zřizování školských rad při 
základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem ze dne 
27. 4. 2009 a upravených doplňkem č. 1 ze dne 1. 7. 2016.  

Členové volební komise jsou oprávněné osoby k organizaci voleb do Školské rady při Gymnáziu a Střední 
průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace v době 
od 12. června 2017 do 16. září 2017. 

Volby měly za cíl zvolit do Školské rady: 

1 zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků části Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky 

1 zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků části Gymnázium 

1 zástupce z řad pedagogických pracovníků části Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informatiky 

1 zástupce z řad pedagogických pracovníků části Gymnázium 

Dne 4. září 2017 byly zletilým žákům a rodičům nezletilých žáků vydány hlasovací lístky. Vlastní termín 
voleb byl stanoven od 5. září 2017 do 13. září 2017. 

Pro volbu 1 zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků části Střední 
průmyslová škola elektrotechniky a informatiky bylo celkem vydáno 372 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 228 hlasovacích lístků. Volební účast tedy byla 61,29 %. 

Z celkového počtu 228 odevzdaných hlasovacích lístků hlasovalo: 

172 pro kandidátku Janu Martinákovou (75,44 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

32 pro Lukáše Golu (14,04 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

2 pro Tomáše Kobylku (0,87 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

1 pro Tomáše Janáče (0,44 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

1 pro Matyáše Michenku (0,44 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

1 pro Luboše Kelnara (0,44 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

19 se zdrželo hlasování, či byly neplatné (8,33 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

Dle výsledků hlasování ve volbách byla do Školské rady zvolena:  

paní Jana Martináková, zvolena 172 hlasy. 

 

 



Výsledky voleb do školské rady části Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 

zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 

Počet oprávněných voličů: 372  

Počet odevzdaných lístků: 228 

Celková volební účast: 61,29 % 

Kandidát 

Počet 

hlasů Počet procent Zvolen 

Jana Martináková 172 75,44 % ANO 

Lukáš Gola 32 14,04 % NE 

Tomáš Kobylka 2 0,87 % NE 

Tomáš Janáč 1 0,44 % NE 

Matyáš Michenka 1 0,44 % NE 

Luboš Kelnar 1 0,44 % NE 

zdrželo se hlas. / neplatný hlas. lístek 19 8,33 %  

celkem 228 100 %  

 

 

 

 

Pro volbu 1 zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků části Gymnázium 
bylo celkem vydáno 310 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 238 hlasovacích lístků. Volební účast tedy byla 76,77 %. 

Z celkového počtu 238 odevzdaných hlasovacích lístků hlasovalo: 

164 pro kandidáta Ing. Jaromíra Bialeka (68,90 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

35 pro Jana Gonose (14,71 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

4 pro Martina Ondryáše (1,68 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

35 se zdrželo hlasování, či byly neplatné (14,71 % oprávněných hlasů zúčastněných ve volbách) 

Dle výsledků hlasování ve volbách byl do Školské rady zvolen:  

Ing. Jaromír Bialek, zvolen 164 hlasy. 

  



Výsledky voleb do školské rady části Gymnázium, zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých 

žáků a zletilých žáků 

Počet oprávněných voličů: 310  

Počet odevzdaných lístků: 238 

Celková volební účast: 76,77 % 

Kandidát 

Počet 

hlasů Počet procent Zvolen 

Ing. Jaromír Bialek 164 68,90 % ANO 

Jan Gonos 35 14,71 % NE 

Martin Ondryáš 4 1,68 % NE 

zdrželo se hlas. / neplatný hlas. lístek 35 14,71 %  

celkem 228 100 %  

 

 

Volba 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků části Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informatiky, proběhla na klasifikační poradě dne 23. června 2017. 

Dle prezenční listiny z této porady (viz příloha) bylo z celkového počtu 35 oprávněných voličů přítomno 
31 těchto voličů. Jako kandidát byl navržen Mgr. Richard Štěpán. 

Výsledky volby navrženého kandidáta: 
 

Hlasování Počet hlasů Počet procent 

pro 30 96,77 % 

proti 0 0 % 

zdržel(a) se hlasování 1 3,23 % 

celkem 31 100 % 

 
Dle výsledků hlasování ve volbách byl do Školské rady zvolen:  

Mgr. Richard Štěpán, zvolen 30 hlasy. 

  



Volba 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků části Gymnázium, proběhla na klasifikační poradě 
dne 23. června 2017. 

Dle prezenční listiny z této porady bylo z celkového počtu 31 oprávněných voličů přítomno 26 těchto voličů. 
Jako kandidát byl navržen Mgr. René Gráf. 

Výsledky volby navrženého kandidáta: 
 

Hlasování Počet hlasů Počet procent 

pro 25 96,15 % 

proti 0 0 % 

zdržel se hlasování 1 3,85 % 

celkem 26 100 % 

 
Dle výsledků hlasování ve volbách byl do Školské rady zvolen:  

Mgr. René Gráf, zvolen 25 hlasy. 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 19. září 2017 

PaedDr. Josef Šebetovský   Ing. Jarmila Samiecová   Petr Prášek 

 


