Řád Studentské rady
při Gymnáziu, Praha 9, Špitálská 2
1

Základní ustanovení
1.1 Studentská rada je prostředek studentů pro jednání s vedením školy.
1.2 Studentská rada přijímá návrhy od jakýchkoli studentů školy (a to formou určenou tímto řádem
v článku 5), o návrzích pak jedná.
1.3 Studentská rada je tvořena členy rady (viz. článek 2)
1.4 Studentská rada byla založena 3. října 2007 zakládajícími členy. Založení bylo podpořeno
vedením školy.

2

Členové rady
2.1 Členem Studentské rady (dále pouze Rada) může být pouze student školy, při níž Rada funguje.
V okamžiku ukončení studia členství v Radě zaniká.
2.2 Radu tvoří zástupci tříd a její zakládající členové.
2.3 Zakládající členové jsou uvedeni na zakládající listině. Jmenovitě jsou jimi: Markéta Kafková,
Marie Kalvová, Tomáš Novák a Karel Kolář.
2.4 Zástupci tříd
2.4.1
Každá třída má možnost si zvolit jednoho zástupce z dobrovolných kandidátů
demokratickým hlasováním na funkční období jednoho školního roku.
2.4.2
Zástupce třídy si vybírá ze zbylých kandidátů svého náhradníka, na kterého v případě
nepřítomnosti zástupce na schůzi dočasně přechází pravomoci a status zástupce třídy.
2.4.3
Třída se může vzdát účasti v Radě, ale přichází automaticky o hlasovací právo na
schůzích Rady.
2.5 Předseda a místopředseda
2.5.1
Předseda a místopředseda jsou voleni ze členů Rady následujícím volebním systémem,
který probíhá podle následujících stanov, dokud není volba úspěšně ukončena platným
zvolením osoby do dané funkce.
2.5.1.1
V okamžiku, kdy je oznámena na schůzi Rady volba předsedy (respektive
místopředsedy) je dána možnost členům Rady veřejně oznámit svou dobrovolnou
kandidaturu. V případě, že kandiduje pouze jeden člen Rady, stává se automaticky
předsedou (respektive místopředsedou) Rady.
2.5.1.2
Každý kandidát dostane krátký čas pro prezentaci své vize toho, čeho by chtěl
dosáhnout. Poté se přistoupí k samotnému prvnímu kolu volby. Každý zástupce třídy má
jeden hlas, kterým může podpořit jednoho z kandidátů. V případě, že jeden z kandidátů získá
nadpoloviční počet hlasů hlasujících zástupců tříd, je zvolen do dané funkce.
2.5.1.3
Do druhého kola postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů (v případě shodného
počtu hlasů postoupí více kandidátů). Kandidát, který získá v tomto kole nadpoloviční počet
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hlasů hlasujících zástupců tříd, je zvolen do funkce. Při volbě místopředsedy má předseda
v případě rovnosti hlasů možnost rozhodnout se jednoho z kandidátů podpořit. Kandidát,
kterého předseda podpořil, se stává místopředsedou.
2.5.1.4
Pokud se stane, že není nikdo do funkce zvolen ani ve druhém kole volby, tak se volba
opakuje podle článků 2.5.1.1 až 2.5.1.3 do té doby, než je nějaký kandidát zvolen.
2.5.2
Funkční období předsedy a místopředsedy je standardně dvanáct kalendářních měsíců ode
dne volby, pokud nespadá do výjimek uvedených v následujících podčláncích.
2.5.2.1
V případě, že je předsedou, nebo místopředsedou student 4. ročníku čtyřletého studia,
nebo 8. ročníku osmiletého studia, končí jeho funkční období se zahájením první schůze
konané po 1. březnu daného školního roku.
2.5.2.2
Pokud je předseda, nebo místopředseda zvolen v druhém školním pololetí a v září
dalšího školního roku je stále členem Rady, nebo je jeho členství v Radě obnoveno novými
volbami, pak jeho funkční období končí začátkem první schůze Rady po 1. listopadu
kalendářního roku, v němž byl zvolen.
2.5.3
V případě volby obou funkcí při jedné schůzi se upřednostní volba předsedy před volbou
místopředsedy.
2.5.4

Volba předsedy či místopředsedy má okamžitou platnost.

2.5.5
Není možné, aby předseda byl současně místopředsedou. Místopředseda ovšem může
kandidovat na funkci předsedy, ale v případě, že stávající místopředseda je zvolen do funkce
předsedy, je automaticky zbaven místopředsednictví a dalším bodem jednání na schůzi se
stává volba místopředsedy.
2.5.6
V případě, že předsedovi Rady skončilo funkční období, tak se na první svolané schůzi
Rady koná jako první bod schůze volba předsedy Rady.
2.5.7
3

Není možné, aby jednu funkci vykonávalo více fyzických osob.

Schůze Rady
3.1 Schůzi Rady může svolat pouze předseda nebo místopředseda, pokud nenastane situace uvedená
v následujících podčláncích.
3.1.1
Pokud není Rada svolána 2 po sobě následující školní týdny (tj. týdny počítané v třídních
knihách), pak má právo svolat schůzi Rady jakýkoliv člen Rady. V tomto speciálním případě
schůzi předsedá nejstarší přítomný člen Rady.
3.1.2
Pokud předsedovi i místopředsedovi skončilo funkční období, pak má právo svolat schůzi
Rady jakýkoliv člen Rady.
3.2 Schůzi předsedá předseda, nebo místopředseda. Ve výjimečných případech jimi může být
pověřen předsedáním jiný člen Rady.
3.3 Schůze Rady se pokládá za usnášeníschopnou právě tehdy, když se jí účastní zástupci alespoň
z 13 tříd školy.
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3.4 Diskuzi během schůze řídí předsedající, přičemž má právo v danou chvíli určit, kdo může
mluvit a oznamuje hlasování o návrhu. Každý člen Rady smí projevit svůj názor. Předseda
a místopředseda mají přednostní právo vyjádřit se k návrhu.
3.5 Hlasování o návrzích
3.5.1
Na hlasování o návrzích se podílí pouze přítomní zástupci tříd. Každý z nich právě
jedním hlasem, přičemž mají právo se zdržet hlasování.
3.5.2
Rozhodnutí Rady je platné právě tehdy, když výsledek hlasování odpovídá jednomu
z dvou následujících podčlánků.
3.5.2.1

Návrh je podpořen nadpoloviční většinou přítomných hlasujících.

3.5.2.2
Návrh je podpořen právě polovinou přítomných hlasujících a je podpořen předsedou
Rady.
3.6 Přístup široké veřejnosti
3.6.1
Jednání studentské rady jsou veřejná. Debaty se mohou aktivně účastnit pouze členové
Rady.
3.6.2
Osoby, které se rozhodnou tímto způsobem pasivně účastnit se schůze Rady se musí
zapsat do „Knihy pozorovatelů“ a pravdivost vyplněných údajů (datum, jméno, příjmení
a třídu) stvrdit svým podpisem.
3.7 Na každé schůzi Rady bude zjištěna a zaznamenána prezence jejích členů.
3.8 Z každé schůze bude pořízen zápis, jehož originál bude uložen u předsedy Rady, u nějž bude
k nahlédnutí.
4

Jednání s vedením školy
4.1 Radu prezentuje předseda a místopředseda, případně Radou pověřená osoba.
4.2 Usnesení a žádosti Rady jsou předneseny vedení školy. V případě závažnějších problémů jsou
předneseny na pedagogické radě.

5

Jednání se studenty
5.1 Studenti mohou Radu oslovit přes jakéhokoli člena Rady, který pak jejich prosbu nebo návrh
prezentuje na schůzi Rady.
5.2 Studenti se mohou informovat o usnesení Rady prostřednictvím svých zástupců nebo pomocí
internetových stránek školy.

Školní řád v tomto znění byl přijat na schůzi Studentské rady dne 2. 1. 2008
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