
 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 
 

VÝSLEDKY  VOLEB  DO  ŠKOLSKÉ  RADY 

 
 

A/  Zákonní zástupci nezletilých žáků 
 

Celkový počet oprávněných voličů: 414 

Celkový počet hlasujících:  232 

Platné hlasovací lístky:  230 

Neplatné hlasovací lístky:      2     

 

Celkový počet hlasů pro jednotlivé kandidáty 

 

 Martin Strnad, podnikatel    …………………………………… 182 hlasů 

 Vladimír Valouch, realitní makléř   ……………………………………   151 hlasů  

 

Výsledek:  Oba dva kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách, 

a stávají se tak členy školské rady jako zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků. 

 

 

       :    Přípravný výbor:              Mgr. Tomáš Pospíšil 

                          Mgr. Luděk Sopper 

 

V Šumperku dne 30. září 2021 

 

 

 

B/  Pedagogičtí pracovníci školy 

 
Volba zástupců pedagogických pracovníků do školské rady proběhla v rámci provozní porady dne 30. září 2021. 

 

Celkový počet oprávněných voličů:  38 

Celkový počet hlasujících:   32   

Počet hlasů v přímé volbě (aklamace) 38 

 

Celkový počet hlasů pro jednotlivé kandidáty 

 

 Miluše Andrésová 32 

 Mgr. Ladislav Kočí 32 

   

 

Výsledek: Oba dva kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách,  

                        a stávají se tak členy školské rady jako zástupci pedagogických pracovníků školy. 

 

 

V Šumperku 30. září 2021    Přípravný výbor:              Mgr. Tomáš Pospíšil 

                          Mgr. Luděk Sopper 

 
 



C/  Zástupce zřizovatele, město Šumperk 

 
Základní školu Šumperk, Sluneční 38 zřizuje dle zřizovací listiny město Šumperk, které „dosazuje“ na místa 

členů školské rady své zástupce, kteří jsou většinou zároveň zvolenými zastupiteli městského parlamentu –  

zastupitelstva. Jejich mandát se v případě znovuzvolení za člena městského zastupitelstva povětšinou prodlužuje 

o další tři roky. Do komunálních voleb v roce 2022 jsou členy školské rady za zřizovatele (město Šumperk) 

tito pánové: 

 

 ● Mgr. Květoslav Vykydal, středoškolský učitel v důchodu 

 ● Jan Hoždora 

 

Mandát obou zástupců zřizovatele ve školské radě je potvrzený do konce volebního období (podzim 2022). 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA při Základní škole Šumperk, Sluneční 38 má od 1. října 2021 toto složení: 

 

 

 Miluše Andrésová, předsedkyně školské rady  (učitelka školy za zaměstnance školy) 

 

 Jan Hoždora, zástupce předsedkyně   (podnikatel – ředitel firmy) 

 

 Mgr. Ladislav Kočí, člen školské rady   (učitel školy za zaměstnance školy) 

 

 Martin Strnad, člen školské rady    (podnikatel) 

 

 Vladimír Valouch, člen školské rady   (realitní makléř) 

 

 Mgr. Květoslav Vykydal     (středoškolský učitel – důchodce) 

 

 

Rada školy je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,     

pedagogickým pracovníkům školy , zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

 

Školská rada má 6 členů.. Funkční období členů rady jsou 3 roky. 

 

Tato rada je poradním orgánem ředitele školy. 

 

Její existence je zakotvena v paragrafech 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od školního roku 2005/2006. Přesné znění daných 

paragrafů je k nahlédnutí u předsedkyně školské rady. 

 

Na naší škole byla rada školy ustanovena 26. 1. 2006. 

 

První schůzka nově zvolené školské rady, kterou dle výše uvedených paragrafů školského zákona svolává 

ředitel školy, se koná v pátek 15. října 2021 v 10.00 hodin na Základní škole Šumperk, Sluneční 38. 

 

        Přípravný výbor:        Mgr. Tomáš Pospíšil 

                          Mgr. Luděk Sopper 

 

 

V Šumperku dne 30. září 2021     PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy 


