
Zápis z doplňovací volby zástupců rodičů do školské rady 
pro období 14. 11. 2022 – 31. 8. 2023 

Doplňovací volba zástupců rodičů probíhala elektronicky. 

Informace o elektronické podobě volby a odkaz na hlasovací lístek byl zveřejněn dne 

7.11.2022 na webových stránkách školy, informace o konání volby byla ve znění (viz příloha č. 

1) zaslána všem zákonným zástupcům žáků školy prostřednictvím KOMENS v systému Bakaláři 

dne  8. 11. 2022, třídní učitelé dále rodičům tuto volbu připomněli během třídních schůzek dne 

9.11.2022, případně e-mailem (pokud se ve třídách konaly pouze konzultace). 

 doplňovací volby zástupce rodičů do školské rady – elektronicky na odkaze 

https://forms.gle/vb6UiRcYaKyXVwqF8 

 termín volby byl ředitelkou školy stanoven na středu a čtvrtek 9. 11. 2022 a 10. 11. 

2022 (včetně), volební lístek byl rodičům zpřístupněn spolu s odesláním informace 

prostřednictvím systému Bakaláři již v  19:30 8. 11. 2022 

 Počet zástupců rodičů ve školské radě pro období září 2020 – srpen 2023: 3 (slovy: 

tři) 

 V DOPLŇOVACÍ VOLBĚ VOLEN 1 (slovy: JEDEN) ZÁSTUPCE RODIČŮ NA UVOLNĚNÉ 

MÍSTO 

 Kandidáty do školské rady byli rodiče, kteří po oslovení třídními učiteli se svou 

kandidaturou výslovně souhlasili 

◦ Jiří Mokrý (zák. zástupce 1. a 3. ročník) 

◦ Ing. Kateřina Pokorná (zák. zástupce 1. a 3. ročník) 

◦ Anna Rážová (zák. zástupce 9. ročník) 

 

Hlasování se celkem zúčastnilo 45 rodičů, kteří hlasovali od 8.11.2022 19:51:02 do 10.11.2022 

14:37:25. 

 

Jednotliv í kandidáti získali následující počet hlasů 

◦ Jiří Mokrý (zák. zástupce 1. a 3. ročník) – 16 hlasů (35,6 %) 

◦ Ing. Kateřina Pokorná (zák. zástupce 1. a 3. ročník) – 23 hlasů (51,1 %) 

◦ Anna Rážová (zák. zástupce 9. ročník) – 6 hlasů (13,3 %) 

 

 

Zvolen byl následující zástupce rodičů: 

 Ing. Kateřina Pokorná (zák. zástupce 1. a 3. ročník) 

 

 

V Praze, 14. listopadu 2022 

 

 Mgr. Tereza Martínková, v.r. 

 Ing. Iveta Trefná, v.r. 
 Milena Kalendová, v.r. 

 

Příloha: 

informace zaslaná rodičům prostřednictvím systému Bakaláři 

graf výsledků 

tisk formuláře pro volbu zástupců pedagogických pracovníků  

https://forms.gle/vb6UiRcYaKyXVwqF8


Informace zaslaná všem zákonným zástupcům žáků školy prostřednictvím KOMENS v systému 

Bakaláři dne  8. 11. 2022: 

 

Doplňovací volby – zástupci rodičů do školské rady 
Vážení rodiče, 
vzhledem k uvolněné pozici zástupce rodičů ve školské radě vyhlašuji doplňovací volby na tento 
uprázdněný post. Elektronický hlasovací lístek je již aktivní a bude dále i 9.11.2022 a 10.11.2022. 
V doplňovací volbě je volen JEDEN zástupce rodičů pro stávající funkční období (tj. do 
31.8.2023) 
 
Elektronický volební lístek: 
https://forms.gle/vb6UiRcYaKyXVwqF8 

 

S  pozdravem 

T. Martínková 

 

Výsledek volby zákonných zástupců: 

 

 

 



Jiří Mokrý (zák. zástupce 1. a 3. ročník)

Ing. Kateřina Pokorná (zák. zástupce 1. a 3. ročník)

Anna Rážová (zák. zástupce 9. ročník)

Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Základní škola nám. Curieových. Nahlásit zneužití

VOLEBNÍ LÍSTEK
Doplňovací volba rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady, 9.11.2022 
– 10.11.2022 
 
Počet zástupců rodičů ve školské radě pro období září 2020 – srpen 2023: 3 (slovy: tři)
V DOPLŇOVACÍ VOLBĚ VOLEN 1 (slovy: JEDEN) ZÁSTUPCE RODIČŮ NA UVOLNĚNÉ 
MÍSTO

tereza.martinkova@zscurie.cz (nesdíleno) Přepnout účet

*Povinné pole

Zákonný zástupce žáka (jméno žáka, třída). *

Vaše odpověď

Pro volbu zástupců rodičů do školské rady pro období září 2020 – srpen 2023
označte jednoho zástupce.

*

Odeslat Vymazat formulář

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSc6eh_F2NXqslWis0bmS0UA8NVVpSJ7rhSz-FMjSgxdSo_NnQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6eh_F2NXqslWis0bmS0UA8NVVpSJ7rhSz-FMjSgxdSo_NnQ/viewform
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6eh_F2NXqslWis0bmS0UA8NVVpSJ7rhSz-FMjSgxdSo_NnQ/viewform&service=wise

