
         

Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o. 

Trojská 110/211, 171 00 Praha – Troja, tel: 233 541 232, 601 360 612 
office@euroskola.cz, http://www.euroskola.cz 

 

Euroškola Praha střední odborná škola s. r. o. * IČ: 25 60 03 97 

Trojská 110/211  Praha – Troja   * e-mail: office@euroskola.cz * http://www.euroskola.cz/praha 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem V Praze, v oddíle C, vložce 53806 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 8, č. ú. 198840720277/0100 

 

 

ZÁPIS O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY EUROŠKOLY 

PRAHA DNE 4.12. 2018 
 

 

Dne 4.12. 2018 se konaly volby do Školské rady v Euroškole Praha střední odborné škole 

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

 
Volby členů školské rady Euroškoly Praha proběhly ve dvou etapách: 

 

I. Zástupce pedagogických pracovníků 

Na organizační poradě v budově školy dne 4. 12. 2018 proběhla volba jednoho člena – 

zástupce pedagogických pracovníků. 

Navržení kandidáti:  Ing.Zuzana Chlumská, vyučující ekonomiky a účetnictví – získala 13 platných 

hlasů 
Z celkového počtu 15 ped. pracovníků se voleb účastnilo 13. 

Zástupcem pedagogických pracovníků ve školské radě se stala Ing. Zuzana Chlumská 

 

 
II. Zástupce plnoletých studentů a rodičů 

Dne 4.12. 2018 na zvláště svolaných třídních schůzkách byla provedena tajná volba jednoho člena – 

zástupce plnoletých studentů a rodičů do školské rady. 

Dne 3. 12. 2018 provedli plnoletí studenti v 10.10 hod. tajnou volbu  zástupce 

plnoletých studentů a rodičů v učebně Euroškoly Praha. 

Dne 3.12. 2018 provedli studenti dálkového studia od 13.50 hod. tajnou volbu zástupce plnoletých 

studentů a rodičů v učebně Euroškoly Praha a učebně 8 Trojského gymnázia. 

Navržení kandidáti:  Alice Hejdová, zákonný zástupce studenta třídy O1.A – získala 47 

platných hlasů 
Z celkového počtu 49 plnoletých studentů (O1.A, K1.A, K2.A) se voleb účastnilo 41 studentů. 

Z celkového počtu 11 rodičů a kurátorů neplnoletých studentů O1.A se voleb účastnilo 6 zákonných 

zástupců. 

 Z celkového počtu 61 oprávněných voličů se voleb účastnilo 47 voličů. 

Zástupcem plnoletých studentů a rodičů ve školské radě se stala paní Alice Hejdová. 

 

Kandidatura byla s navrhovanými projednána. 

Kandidátky byly schváleny nadpoloviční většinou zúčastněných voličů. 

 

 

 

 

Přípravný výbor:         

Ing. Zuzana Chlumská           Mgr. Martin Šmíd 

učitelka           ředitel Euroškoly Praha 

 

Darya Yelisseyeva 

asistentka ředitele školy 
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