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ZÁPIS O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY EUROŠKOLY 

PRAHA NA OBDOBÍ  2021-2023 
 

 

V září 2021 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 v těchto etapách: 

 

I. Zástupce pedagogických pracovníků 

Na organizační poradě v budově školy dne 22. 9. 2021 proběhla volba jednoho člena – 

zástupce pedagogických pracovníků. 

Navržení kandidáti:  Bc. Hana Fickerová, vyučující českého jazyka a literatury – získala 14 platných 

hlasů 
Z celkového počtu 17 ped. pracovníků se voleb účastnilo 14. 

Zástupcem pedagogických pracovníků ve školské radě se stala Bc. Hana Fickerová 

 

 
II. Zástupce plnoletých studentů a rodičů 

Dne 8. 9.  2021 na třídních schůzkách byla provedena tajná volba jednoho člena – zástupce plnoletých 

studentů a rodičů do školské rady. 

Dne 8. 9. 2021 provedli plnoletí studenti v 10.30 hod. tajnou volbu  zástupce 

plnoletých studentů a rodičů v  Euroškole Praha. 

Dne 13.9. 2021 provedli studenti kombinovaného  studia v 13.20 hod. tajnou volbu zástupce 

plnoletých studentů a rodičů v učebně Euroškoly Praha. 

Navržení kandidáti:  PhDr. Markéta Růžičková, zákonný zástupce studenta třídy O2.A – 

získala 47 platných hlasů 
Z celkového počtu 45 plnoletých studentů  se voleb účastnilo 34 studentů. 

Z celkového počtu 50 zákonných zástupců neplnoletých studentů se voleb účastnilo 38 zákonných 

zástupců. 

 Z celkového počtu 95 oprávněných voličů se voleb účastnilo 72 voličů. 

Zástupcem plnoletých studentů a rodičů ve školské radě se stala paní PhDr. Markéta Růžičková 

 

Kandidatura byla s navrhovanými projednána. 

Kandidátky byly schváleny nadpoloviční většinou zúčastněných voličů. 

 

 

 

 

Přípravný výbor:         

Bc. Hana Fickerová           Mgr. Martin Šmíd 

učitelka                   ředitel Euroškoly Praha 

 

Darya Yelisseyeva 

asistentka ředitele školy 
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