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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY MALOSTRANSKÉHO 

GYMNÁZIA, PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7,  ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY 
 

 

Volby dvou členů školské rady Malostranského gymnázia za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky do 

s funkčním obdobím od 26. 6. 2021 do 25. 6. 2024 byly vyhlášeny a přípravný výbor byl jmenován ředitelem školy dne 

24. 5. 2021. Jednalo se o náhradní termín voleb původně vyhlášených na 3. září 2020, které se z důvodu covidových 

omezení neuskutečnily. Přípravný výbor a pracoval ve složení: 

Ing. Jitka Voldánová 

Mgr. Renata Turková 

Mgr. Dana Veverková 

 

Nejprve byla ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna výzva všem oprávněným voličům, aby 

navrhovali vhodné kandidáty. Dne 24. 5. 2021 byl zveřejněn seznam přihlášených kandidátů: 

 

Kandidát číslo 1:  Renata Týmová – matka žáka školy; vedoucí odd. analýz České televize 

Kandidát číslo 2:  Alice Herodesová – žákyně třídy 6.BG 

Kandidát číslo 3:  Pavel Jantač – otec žákyně školy; projektový manažer a jednatel 

 

Volby proběhly dne 25. 6. 2021 per rollam. Voličům byly prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky a obálky a 

pokyny k volbám, které byly rozeslány taktéž elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři.  

 

Počet oprávněných voličů – za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky 736. 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků  - 463. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 1/5 oprávněných voličů (62,91 %), volby jsou platné. 

 

Pořadí kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky 

1. Kandidát číslo 2:  Alice Herodesová – 364 hlasů 

2. Kandidát číslo 1:  Renata Týmová – 325 hlasů 

3. Kandidát číslo 3: Pavel Jantač – 223 hlasů 

 

 

Zvoleni byli první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, tedy Alice Herodesová a Renata Týmová. 

 

Volby proběhly bez závad. Všem zúčastněným děkujeme. 

 

 

 

V Praze dne 12. 7. 2021 

 

Ing. Jitka Voldánová – předsedkyně přípravného výboru 

Mgr. Tomáš Ledvinka – ředitel školy 

 

 


