Protokol o volbách do školské rady
Střední průmyslová škola, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Resslova 5, přísp. org.

Datum konání voleb:
•
•

1. kolo (nominační):
2. kolo:

31. května 2013
14. června 2013

Přehled kandidátů:
Za pedagogické pracovníky školy:
1. Bc. Jakub Pokorný
2. Ing. Josef Pudil
3. Mgr. Jan Horáček
4. Ing. Petr Erben

Nominaci přijal pouze Bc. Jakub Pokorný.
Počet oprávněných voličů:
•

Za pedagogy:

96

Celkový počet zúčastněných voličů:
•

Za pedagogy:

31
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Výsledky voleb
Výsledková listina druhého kola voleb
Za pedagogické pracovníky školy:
1. Bc. Jakub Pokorný

31 hlasů

32,3%

Seznam příloh
1. Oznámení o konání voleb (1. kolo), včetně seznamu členů volební komise
2. Oznámení o konání voleb (2. kolo)
3. Výtisk volebních hlasovacích lístků (za pedagogy)
4. Výtisk volebních hlasovacích lístků (za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých)
5. Seznam zvolených členů školské rady

Podpisy členů volební komise
Dne 17. června 2013 v Ústí nad Labem
Mgr. Pavel Novák

………………………………………….

Mgr. Pavlína Malcová

………………………………………….

Bc. Martin Tůma

………………………………………….
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Ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizace

Doplňovací volby do školské rady SPŠ, Ústí nad Labem,
Resslova 5
Z důvodu ukončení pracovního poměru člena školské rady Mgr. Neustupy vyhlašuji doplňovací
volby do školské rady. Volební komisi určuji v tomto složení: Mgr. Pavel Novák, Mgr. Pavlína
Malcová a Bc. Martin Tůma.
První kolo, v němž můžete navrhovat své kandidáty, proběhne v pátek 31. 5. 2013. Svého
kandidáta můžete zapsat do listiny, která bude ve středisku Resslova k dispozici v knihovně, ve
středisku Stříbrníky pak ve sborovně. Po uzavření prvního kola bude zveřejněn seznam
navržených, kteří kandidaturu přijali.
Druhé kolo proběhne tajnou volbou v pátek 14. 6. 2013 na sejných místech jako nominační
kolo.
Druhé kolo určí pořadí kandidátů, přičemž ten s největším počtem hlasů bude zvolen novým
členem rady. Výsledky voleb budou zveřejněny v obou střediscích a na webových stránkách
školy do pondělí 17.6.2013.

V Ústí nad Labem, dne 17. května 2013
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
ředitel školy

Ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizace

Doplňovací volby do školské rady SPŠ, Ústí nad Labem,
Resslova 5
Do druhého kola voleb byli v prvním kole, konaném v pátek 31. května 2013, nominováni tito
kandidáti:
Za pedagogické pracovníky školy:
1.
2.
3.
4.

Bc. Jakub Pokorný
Ing. Josef Pudil
Mgr. Jan Horáček
Ing. Petr Erben

Kandidaturu přijal pouze první z navržených kandidátů.
Druhé kolo proběhne tajnou volbou v pátek 14. 6. 2013 na stejných místech jako nominační
kolo, tedy ve středisku Resslova k dispozici v knihovně a ve středisku Stříbrníky pak ve
sborovně.
Druhé kolo určí pořadí kandidátů, přičemž ten s největším počtem hlasů bude zvolen novým
členem rady. Výsledky voleb budou zveřejněny v obou střediscích a na webových stránkách
školy do pondělí 17.6.2013.

V Ústí nad Labem, dne 31. května 2013
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
ředitel školy

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Volební lístek do školské rady SPŠ, Ústí n.L., Resslova 5 – pedagogický sbor
Platí pro druhé kolo voleb, konané dne 14. června 2013. Volbu proveďte zakroužkováním nejvýše
jednoho kandidáta.
1. Bc. Jakub Pokorný

Ředitel Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizace

Seznam zvolených členů rady
Střední průmyslová škola, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Resslova 5, přísp. org.

Ve volbách do školské rady Střední průmyslové školy, Resslova 5, Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace, byl po druhém kole, konaném dne 14. června 2013, zvolen tento člen školské rady:
Za pedagogické pracovníky školy:
1. Bc. Jakub Pokorný
31 hlasů

32,3%

Zvolený kandidát získal alespoň 10% hlasů oprávněných voličů, a jeho zvolení je tak platné.

Podpisy členů volební komise
Dne 17. června 2013 v Ústí nad Labem
Mgr. Pavel Novák

………………………………………….

Mgr. Pavlína Malcová

………………………………………….

Bc. Martin Tůma

………………………………………….

