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Zápis z Valné hromady OS ADMIN ČR 
 
Místo a termín konání: Hradec Králové dne 14. 11. 2014 od 19,00 – 20,30 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:  
1) Seznámení se způsobem volby do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN ČR 
2) Volba volební komise 
3) Volba orgánů  OS ADMIN ČR 
4) Výsledky voleb do Rady OS ADMIN ČR 
5) Výsledky voleb do Dozorčí rady OS ADMIN ČR 
6) Volba předsedy a místopředsedy  OS ADMIN ČR 
7) Usnesení valné hromady OS ADMIN ČR 
 
Jednání řídila: Mgr. S. Nekolová, předseda OS ADMIN ČR 
 
Ad 1) Seznámení se způsobem volby do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN ČR - Mgr. S. Ne-
kolová 
Na Valné hromadě Asociace v Písku a následně na webu Asociace byly zveřejněny bližší 
informace k volbám – zejména to, že zvoleni do Rady a Dozorčí rady mohou být členové OS 
ADMIN s tím, že do rady se volí 7 členů a do Dozorčí rady se dovoluje jeden člen z důvodu 
rezignace Mgr. Šílové, která byla navržena na kandidátku Rady OS ADMIN ČR. 
Všichni členové mohli zasílat návrhy na kandidáty k rukám Bc. Pechové nejpozději do 7. 11. 
2014. 
Na základě zaslaných návrhů byly sestaveny kandidátky, které byly zveřejněny na webu 
Asociace. 
Dle stanov má každá organizace 1 hlas, který může být odevzdán přímo na místě nebo je 
předán s plnou mocí členům volební komise. 
Základní informace k volbě do orgánů OS ADMIN ČR: 
-  volba do Rady OS ADMIN ČR - volební období dle Stanov dvouleté 
- dovolba do Dozorčí rady - dle Stanov volební období tříleté – funkční období současné 
Dozorčí rady končí v listopadu 2015. 
- Rada si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu na volební období 2 let. 
 
Ad 2) Volba volební komise  - Mgr. S. Nekolová 
Návrh na složení: 
Předseda: 
Bc. Lída Pechová, Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, 
Senovážné náměstí 12; mail: isscrcbdm@volny.cz 
Členové: 
Mgr. V ěra Dostálová, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněž-
nou, U stadionu 1166; mail: dostalova@vosrk.cz 
Mgr. Ladislav Frýželka, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních techno-
logií, Dobruška, Čs. odboje 670; mail: fryzelka@seznam.cz 
Ludmila Janoušková, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl; mail: 
dmvosasost@lit.cz  
Závěr: 
Veřejnou volbou byli schváleni všichni členové volební komise. 

 
ad 3) Volba orgánů  OS ADMIN ČR - volbu řídila Bc. Pechová, předseda volební komise 
Odsouhlasen byl způsob volby do orgánů OS ADMIN ČR, a to hlasování tajným způsobem. 
Způsob volby do Rady i Dozorčí rady je stejný. 
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Způsob hlasování: pořadové číslo volených kandidátů zakroužkovat, pořadové číslo nevole-
ných kandidátů přeškrtnout křížkem. Pokud volitelem nově navrhovaný a volený kandidát 
není uveden jmenovitě na kandidátce, lze jej dopsat pod seznam a jeho pořadové číslo 
zakroužkovat.  
Volba do Rady OS ADMIN ČR: kandidátní listina obsahuje 13 jmen kandidátů, zvoleno do 
Rady bude 7 z nich, kteří dosáhnou nejvyššího počtu hlasů. Kandidátní listina je přílohou 
zápisu č. 1. 
Volba do Dozorčí rady OS ADMIN ČR: kandidátní listina obsahuje 4 kandidáty, zvolen bude 
jeden, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů. Doplní tak stávající dva členy Dozorčí rady. 
Kandidátní listina je přílohou zápisu č. 2. 
Neplatnost volebního lístku: 
- pokud bude na kandidátce do Rady zakroužkováno více než 7 kandidátů a na kandidátce    
do Dozorčí rady více než 1 kandidát, 
 - za neplatný bude považován i ten hlasovací lístek, ve kterém zůstane některé z čísel kandi-
dáta neoznačené kroužkem nebo přeškrtnutím (křížkem). 
 
Ad 4) Výsledky voleb do Rady OS ADMIN ČR – Bc. Lída Pechová, předseda volební komise 
Bylo odevzdáno 40 platných hlasovacích lístků. 

Rada OS ADMIN ČR byla zvolena v tomto složení: 
Drápal Jiří, Ing, zástupce ředitele pro VMV – Gymnázium a Střední odborná škola, 
Podbořany, příspěvková organizace, 
Kašparová Jana, Bc., zástupce ředitelky pro DM - Tauferova střední odborná škola veteri-
nární, Kroměříž, 
Kosek Jan, Ing, ředitel - Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6- Dejvice, Studentská 10, 
Nekolová Sylva, Mgr., ředitelka – Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králo-
vé, Vocelova 1469/5, 
Pechová Ludmila, Bc., zástupkyně ředitelky pro oblast VMV – Střední škola a Vyšší 
odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice,  
Šílová Lada, Mgr., vedoucí DM – Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad La-
bem, 
Tataláková Jana, Bc., vedoucí vychovatelka – Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, 
příspěvková organizace. 
 
Ad 5) Výsledky voleb do Dozorčí rady OS ADMIN ČR - Bc. Lída Pechová, předseda volební 
komise 
Bylo odevzdáno 40 platných hlasovacích lístků. 

Do Dozorčí rady byl zvolen jako třetí člen: 
Frýželka  Ladislav, Mgr, vedoucí vychovatel – Střední průmyslová škola elektrotechniky a 
informačních technologií, Dobruška 

 
Ad 6) Volba předsedy a místopředsedy OS ADMIN ČR 
Rada zvolila ze svého středu předsedu a místopředsedu Rady OS ADMIN ČR:  
Předseda: Nekolová Sylva, Mgr., ředitelka – Domov mládeže, internát a školní jídelna, 
Hradec Králové, Vocelova 1469/5 
Místopředseda: Pechová Ludmila, Bc., zástupkyně ředitelky pro oblast VMV – Střední škola 
a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice  
 
Ad 7) Usnesení Valné hromady OS ADMIN ČR: 
Valná hromada schválila: 
Výsledky voleb do Rady a Dozorčí rady OS ADMIN ČR. 
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Valná hromada ukládá Radě OS ADMIN ČR: 
Dokončit jednání s MŠMT ČR o změně vyhlášky č.108/2005 Sb,, pokračovat v jednání                        
ohledně Koncepce DM. 
Předat na MŠMT ČR schválené „Prohlášení účastníků Celostátní konference pracovníků 
domovů mládeže a internátů“. 
Jednat s MŠMT ČR ve věci vyřešení kompetencí při zastupování DM a internátů v ČR mezi 
OS ADMIN a Poradním sborem MŠMT ČR. 
Dokončit jednání s KR CZESHA těch krajů, ve kterých OS ADMIN ČR dosud nemá zastou-
pení. 

Valná hromada ukládá všem členům OS ADMIN ČR: 
Být nápomocni v získávání nových členů OS ADMIN ČR. 
Zaslat předsedkyni náměty a konkrétní požadavky na obsah dvoudenní konference OS 
ADMIN ČR, která se bude konat v listopadu 2015, příp. návrhy na zaměření vzdělávacích 
akcí v roce 2015 a na tvorbu metodických materiálů. 
 
 
Zapsala: Mgr. Sylva Nekolová, předseda OS ADMIN ČR  
Ověřila: Bc. Lída Pechová, místopředseda OS ADMIN ČR 


