
Ustavující schůze Školního parlamentu ZŠ Táborská – pátek 2. 
12. 2005 – volba premiéra a určení místopremiéra 
 

1) Poučení poslanců, jak se bude volit – volba je veřejná, poslanec 
smí hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, poslanec není povinen 
volit, může se tedy hlasování zdržet, v 1. kole volby vítězí ten, 

který získá více než 50 % hlasů přítomných poslanců (v té chvíli bylo přítomno 28 
poslanců z celkové počtu 40, tj. 70 %) 

2) 10-ti minutová přestávka – kandidáti na premiéra se zapsali na kandidátní listinu 
3) na kandidátní listině se objevila 2 jména: Adam Skořepa 9. A a Václav Mareš 6. A 
4) následoval projev kandidátů 
5) zahájeno hlasování: 

Adam Skořepa obdržel v prvním kole volby 9 hlasů 
Václav Mareš obdržel v prvním kole volby 13 hlasů 
(50 % v té chvíli činilo 14 hlasů, z tohoto důvodu nebyl nikdo zvolen a tak oba 
kandidáti postoupili do 2. kola volby) 

6) 5-ti minutová přestávka 
7) poučení poslanců, jak se bude volit – volba je veřejná, poslanec smí hlasovat 

pouze pro jednoho kandidáta, poslanec není povinen volit, může se tedy hlasování 
zdržet, ve 2. kole volby vítězí ten, který získá více hlasů přítomných poslanců než 
protikandidát (v té chvíli bylo přítomno 28 poslanců z celkové počtu 40, tj. 70 %) 

8) následoval projev kandidátů 
9) zahájeno hlasování: 

Adam Skořepa obdržel ve druhém kole volby 11 hlasů 
Václav Mareš obdržel ve druhém kole volby 16 hlasů 
VÁCLAV MAREŠ SE TAK STAL PRVNÍM PREMIÉREM ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
V HISTORII ZŠ TÁBORSKÁ 

10)  následovaly gratulace ze strany ředitele školy i jeho zástupce, předsedy Školské 
rady, ostatních přítomných učitelů, ministrů jednotlivých výborů a jejich náměstků  

11)  premiér parlamentu poděkoval všem za zvolení a svým zástupcem – 
místopremiérem školního parlamentu určil Adama Skořepu – ten jeho nabídku 
odmítá 

12)  vyhlášena 3 minutová přestávka 
13)  premiér svým zástupcem – místopremiérem parlamentu opět určil Adama 

Skořepu – ten jeho nabídku přijímá a stává se tak prvním místopremiérem 
Školního parlamentu v historii ZŠ Táborská 

14)  následovaly gratulace ze strany zástupce ředitele školy, ředitele školy, předsedy 
Školské rady, ostatních přítomných učitelů, ministrů jednotlivých výborů a jejich 
náměstků 

 


