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Oznámení o výsledku doplňující volby do školské rady 
 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, 

se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 016, Mgr. Dalibor Kott, 

v souladu s §167 odstavcem 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem pro volby 

členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravský krajem, 

schváleným Radou Jihomoravského kraje usnesením číslo 8147/15/R123 dne 19.11.2015 

 

oznamuje tímto výsledek doplňující volby do školské rady: 

 

 

Dne 28. srpna 2019 byly ředitelem školy vyhlášeny doplňující volby do školské rady působící při Gymnáziu 

Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové organizace, a to vzhledem k tomu, že Mgr. Eva Pláteníková, 

pedagogický pracovník školy, rezignovala na členství ve školské radě. 

Doplňující volba se týkala volby člena školské rady zvoleného pedagogickými pracovníky školy. 

Přihlásili se dva kandidáti, a to:  

RNDr. Miroslav Hruška, pedagogický pracovník školy a  

Mgr. Jana Prchalová, pedagogický pracovník školy. 

 

 

Samotné volby proběhly v pondělí dne 16. září 2019 v průběhu konání pravidelné POndělní KRátké porady. 

V úvodu byli jmenováni sčitatelé hlasů, a sice: Mgr. Petra Pernicová, Mgr. Daniel Šimek, RNDr. Monika 

Jörková. 

 

 

Průběh voleb byl následující: 

 

počet vhozených hlasovacích lístků 39 

počet platných hlasovacích lístků 38 

počet kladných hlasovacích lístků pro kandidáta RNDr. Miroslava Hrušku 6 

počet kladných hlasovacích lístků pro kandidáta Mgr. Janu Prchalovou 32 

 

Ředitel školy tímto oznamuje, že Mgr. Jana Prchalová byla zvolena členkou školské rady, a sice členem 

zvoleným pedagogickými pracovníky školy. 

  



 
 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno 
Tel.: 541 321 317              www.gymnaslo.cz 

 

 

 

Od 16. září 2019 pracuje školská rada při Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, ve 

složení: 

 

členové jmenovaní zřizovatelem: PhDr. Josef Filouš 

 Mgr. Marek Šlapal 

 JUDr. Jana Pejchalová 

členové zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky MUDr. Petr Diviš, Ph.D. 

 Veronika Kazimírová 

 Damir Solak 

členové zvoleni pedagogickými pracovníky Mgr. Zuzana Autratová 

 Mgr. Martin Císař 

 Mgr. Jana Prchalová 

 

 

V Brně dne 16. září 2019 

  Mgr. Dalibor Kott 

  ředitel školy 
 


