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Studentská rada Gymnázia Špitálská 

Sdružení studentů gymnázia, vytvořené na základě studentské iniciativy. 

Cíle 

Cílem je především umožnit studentům našeho gymnázia řešit problémy školy z pohledu 

studentů, podávat návrhy na zlepšení a hájit společné zájmy. 

Členové 

− aktivním členem rady se může stát každý student Gymnázia Špitálská 

− Studentská rada se skládá z dobrovolně zapojených členů s následujícími 

funkcemi 

Předseda rady 

− zodpovídá za fungování Studentské rady 

− svolává pravidelné i mimořádné schůze 

− reprezentuje Studentskou radu navenek a spolupracuje s mluvčím na komunikaci 

s vedením 

− je volen přímou volbou všech žáků školy 

− při hlasování má právo rozhodnout v případě rovnosti hlasů  

− nesmí být zároveň místopředsedou, ani zástupcem třídy 

− předsedou rady se nemůže stát student maturitního ročníku 

Místopředseda 

− zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti 

− je volen zástupci tříd 

− nesmí být zároveň předsedou, ani zástupcem třídy 

Zapisovatel 

− jeden zapisovatel 

− zapisuje zasedání 

− jmenuje ho předseda 

− nesmí být zároveň mluvčím, předsedou, nebo místopředsedou 
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Mluvčí 

− jeden mluvčí 

− komunikuje s vedením školy a profesorským sborem 

− komunikuje se žáky gymnázia, kteří nejsou členy rady (je-li to nutné) 

− kontroluje gramatiku a pravopis v dokumentech Studentské rady 

− nesmí být zároveň zapisovatelem, předsedou, nebo místopředsedou 

Zástupci tříd 

− účastní se schůzí 

− předkládají návrhy 

− mají právo hlasovat 

− každá třída má možnost delegovat maximálně tři zástupce 

− zástupce si volí na začátku školního roku každá třída samostatně 

− funkční období zástupce je jeden kalendářní rok 

− zástupci mohou být zvoleni opakovaně 

Zasedání 

− zasedání jsou svolávána minimálně jednou za dva týdny předsedou rady 

− zasedání se mohou konat prezenčně, nebo distančně 

− ze zasedání vzniká zápis, zápis provádí zapisovatel 

− na zasedání se hlasuje o činnostech a stanoviscích rady 

− Studentská rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání zastoupena každá třída, 

která je zastoupena v radě, alespoň jedním zástupcem a zároveň pokud jsou na 

zasedání přítomny alespoň dvě třetiny členů rady 
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Zakládající členové 

Jiří Antoňů 

Ondřej Čejka 

Vojtěch Doubrava 

Anna Františka Fořtová 

Daniela Hašková 

Vít Holovka 

Anika Hrnčířová 

Marie Anna Husková 

Adam Jirovec 

Adéla Jurušová 

Lukáš Kudláček 

Ondřej Linek 

Michaela Mičková 

Eliška Mirovská 

 

Lucie Oceláková 

Ondřej Peregrin 

Lucie Pohanková 

Michaela Pohanková 

Martina Přibylová 

Tereza Randáková 

Antonín Saifrt 

Šárka Sotonová 

Lucie Soukalová 

David Steinmann 

Petra Stuchlá 

Adam Svoboda 

Julie Vlachová 

Adam Zbořil

 


