
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Místo poskytovaného vzdělávání Stod, Plzeňská 245 
 
Zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady 28. – 30.6. 2021  
 

1. Volby členů školské rady  byly vyhlášeny Rozhodnutím ředitelky č. 2/2021 dne 18.6.  
 

2. Informace o vyhlášení voleb byla sdělena zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům 
a pedagogickým pracovníkům ústně na pedagogické radě, ústně přes třídní učitele a 
písemně předáním textu rodičům od žáků. 
 
Bylo sděleno: 
a) základní informace o účelu a činnosti školské rady 
b) termín konání voleb a místo konání voleb  
c) plánovaný průběh voleb (přijetí kandidatur, vlastní volby, vyhodnocení výsledků, 

vyhlášení výsledků voleb) 
d) výzva k podání návrhů kandidátů  
 
Dále bylo Rozhodnutí ředitelky o volbách zveřejněno na úřední desce webové stránky 
školy a na veřejné vývěsce v přízemí školy. 

 
3. Do stanoveného termínu byly podány tři návrhy na kandidáty do školské rady: 

a) Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky pan Michal Gabriel, otec žákyně 
Heleny Dobenové ze třídy S1.K, bydlištěm Pernarec, Čerňovice 33 
b) Za pedagogické pracovníky školy pan Mgr. Jan Königsmark – zástupce ředitelky 
školy a stávající předseda školské rady, bydlištěm v Přešticích, V Háječku 991 a paní 
Mgr. Ivana Vondrovicová, učitelka školy, bydlištěm v Domažlicích, Bořice 27. 
 
Jména kandidátů byla zveřejněna na webové stránce školy a e-mailovou poštou 
rozeslána pro informaci ředitelce školy, všem třídním učitelům a ostatním 
pedagogickým pracovníkům dne 25.6. 2021 
 

4. Ředitelka školy dne 18.6. jmenovala pro místo poskytovaného vzdělávání Stod, 
Plzeňská 245 přípravný výbor, který byl pověřen přípravou a dohledem nad 
průběhem voleb ve složení : 
a) Mgr. Alena Sedláčková, zástupkyně ředitelky - předsedkyně 
b) Mgr. Jan Königsmark, zástupce ředitelky a předseda stávající ŠR 
c) Bc. Simona Thumerová, sekretářka 
Přípravný výbor sestavil k 28.6. volební seznamy pro zákonné zástupce nezletilých 
žáků, pro zletilé žáky a pro pedagogické pracovníky školy. 

 
5. Volby proběhly dne 30.6. 2021 prezenční formou pro pedagogické pracovníky a 

zletilé žáky  od 7.45 do 10.00 hod. s účastí 19 pedagogických pracovníků a 34 zletilých 
žáků s tímto výsledkem : 

  Mgr. Jan Königsmark –   3 hlasy od pedagogických pracovníků 
  Mgr. Ivana Vondrovicová –   16 hlasů od pedagogických pracovníků 
  Michal Gabriel -   34 hlasů od zástupců zletilých žáků 



Od 28.6. do 30.6. 23.59 hod. probíhala on-line volba pro zákonné zástupce 
nezletilých žáků a kandidát Michal Gabriel získal 14 hlasů od 15 hlasujících. 
 
A je tedy : 

a)  Paní Mgr. Ivana Vondrovicová zvolena 16 hlasy jako člen školské rady za 
pedagogické pracovníky 

 b) Pan Michal Gabriel zvolen 48 hlasy zletilých žáků a zákonných zástupců 
nezletilých žáků jako člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a 
zletilé žáky 

    
 

6. Celkový výsledek voleb v místě poskytovaného vzdělávání ve Stodě : 
 

Ve dnech 28. – 30.6. 2021 byli ve Stodě ve volbách do školské rady zvoleni za členy 
školské rady : 
Za pedagogické pracovníky : 
 Mgr. Ivana Vondrovicová, 344 01 Domažlice, Bořice 27, tel. 723 163 477, e-mail : 
ivana.vondrovicova@soudom-stod.cz  
 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky :  Pan Michal Gabriel, 330 36 
Pernarec, Čerňovice 33, tel. 737 121 452 
 

 
 

 
 
Ve Stodě, 1.7. 2021 
 
 
Podpisy členů volební komise : A. Sedláčková …………………………. 
 
     J. Königsmark ………………………….. 
 
     S. Thumerová ………………………….. 
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