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ZÁPIS O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY EUROŠKOLY 

PRAHA DNE 18. AŽ 24. 11. 2014 
 

 

Ve dnech 18. - 24. 11. 2014 se konaly doplňkové volby do Školské rady v Euroškole Praha 

střední odborné škole s.r.o., Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 – Troja. 

 
Doplňovací volby členů školské rady Euroškoly Praha proběhly ve dvou etapách: 

 

I. Zástupce pedagogických pracovníků 

Na pedagogické radě v budově školy dne 18. 11. 2014 proběhla volba jednoho člena – 

zástupce pedagogických pracovníků. 

Navržení kandidáti:  Ing. Martina Marešová, vyučující ANG – získala 18 platných hlasů 

Z celkového počtu 19 ped. pracovníků se voleb účastnilo 18. 

Zástupcem pedagogických pracovníků ve školské radě se stala Ing. Martina Marešová 

 

 
II. Zástupce plnoletých studentů a rodičů 

Dne 20. 11. 2014 na třídních schůzkách 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015 byla provedena volba 

jednoho člena – zástupce plnoletých studentů a rodičů do školské rady. 

Dne 20. 11. 2014 v 10:05 byli svoláni plnoletí studenti do učebny č. DK1 školy k volbě zástupce 

plnoletých studentů a rodičů. 

Dne 19. a 24. 11. 2014 byli svoláni studenti dálkového studia do učebny č. 26 k volbě zástupce 

plnoletých studentů a rodičů. 

Navržení kandidáti:  Kamila Hurdová, zákonný zástupce studenta třída O1.A – získala 68 

platných hlasů 
Z celkového počtu 90 plnoletých studentů (O4.A, D1.A+B, D2.A+C) se voleb účastnilo 60 studentů. 

Z celkového počtu 10 rodičů neplnoletých studentů O1.A se voleb účastnilo 8 rodičů. 

 Z celkového počtu 100 oprávněných voličů se voleb účastnilo 68 voličů. 

Zástupcem plnoletých studentů a rodičů ve školské radě se stala paní Kamila Hurdová. 

 

Kandidatura byla s navrhovanými projednána. 

Kandidátky byly schváleny nadpoloviční většinou zúčastněných voličů. 

 

 

 

 

Přípravný výbor:         

Ing. Lubomír Drahňovský      Mgr. Kateřina Čížková 

učitel         ředitelka Euroškoly Praha 

 

Simona Šimková 

asistentka ředitelky školy 
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