
Zápis o volbě členů školské rady při Gymnáziu, Praha 8, Ústavní 400 

                                                        dne 18. 10. 2017 

 
   V souladu s čl. 3 Volebního řádu pro volby členů školské rady byl 4. 9.2017 na škole zřízen přípravný 

výbor ve složení: Mgr. Ivana Kašparová, PaedDr. Jan Petrásek, p. Zuzana Černá. Den voleb do školské 

rady byl stanoven na 18. 10. 2017. 

 

    Přípravný výbor přijímal a evidoval kandidáty za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce 

nezletilých studentů a zletilé studenty do 14. 9. 2017  

 

Kandidáti za pedagogické pracovníky:      RNDr. Dana Vitáková, 

                                                                          Mgr. Ivana Nováková 

 

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty:     p. Milan Šimáček                  

                                                                                                                                 Dr. Monia Camuglia Ribarova 

 

     Den voleb byl stanoven na středu 18. 10. 2017, zveřejněn na budově školy a na webových 

stránkách gymnázia, v souladu s volebním řádem, 30 dní před konáním voleb. Volby pro pedagogické 

pracovníky se konaly od 7:30 do 16:00 hodin, volby zákonných zástupců se konaly od 7:30 do 18:00 

hodin v budově školy. Volby členů do rady školy proběhly tajným hlasováním, jednokolovým 

většinovým volebním systémem dne 18. 10. 2017. Sčítání hlasů a vyhodnocení voleb proběhlo  

ve čtvrtek 19. 10. 2017 a bylo zveřejněno v budově školy a na webových stránkách gymnázia. 

 

Výsledky voleb za pedagogické pracovníky: 

Z počtu 59 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 47 voličů, tj. 79,7%. Kandidáti získali ve volbách: 

                                 RNDr. Dana Vitáková  -  44  hlasů 

                                 Mgr. Ivana Nováková  -  43  hlasů 

 

Výsledky voleb za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty: 

Z počtu 569 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 181 voličů, tj. 31,8 %. Bylo odevzdáno celkem 181 

volebních lístků, 2 lístky byly prázdné a tedy neplatné. Kandidáti získali ve volbách: 

                                p. Milan Šimáček -  171  hlasů 

                                Dr. Monia Camuglia Ribarova  -  156 hlasy 

                                  

 

Členy školské rady pro období 2017 – 2020 se na základě výsledků voleb stávají:   

RNDr. Dana Vitáková, Mgr. Ivana Nováková, Milan Šimáček, Dr. Monia Camuglia Ribarova. 

 

 

V Praze dne 19.10.2017                       

                                                                                             Zapsala Mgr. Ivana Kašparová                      


