
Stanovy studentské rady na GJJ 

I. Obecná ustanovení 

1. Studentská rada (SR) je poradním orgánem ředitelky školy založeným v souladu s 
ustanovením §21 odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném 
znění. Ředitelka školy se může účastnit jednání studentské rady. 

2. Studentská rada zastupuje studenty všech ročníků.  
3. Do studentské rady si volí každá třída mluvčího a jeho zástupce, kteří se zvolením souhlasí. 

Volby probíhají v předem smluvený den o třídnické hodině. Každý z přítomných studentů 
musí na hlasovací lístek zapsat anonymně přesně dvě jména (vč. příjmení) kandidátů své 
třídy. Hlasy sčítají přesně tři studenti náhodně vybraní třídním profesorem. Na celý 
průběh voleb dohlíží třídní profesor, který je i jejich organizátorem. Volební období trvá 
do konce školního roku. Jednání studentské rady se mohou zúčastnit i zájemci 
z jednotlivých tříd.  

4. Mluvčí i zástupce každé třídy jsou povinni se účastnit jednání studentské rady. Svou 
neúčast je každý mluvčí i zástupce povinen nahlásit předsedovi studentské rady 
nejpozději den před jednáním SR. Pokud se mluvčí nebo zástupce neomluví a na jednání 
SR nechodí, zaniká jejich členství ve SR a tím i možnost zastupovat zájmy své třídy.   

5. Mluvčí i zástupce svým chováním reprezentují svoji třídu, respektují školní řád, jdou svým 
chováním příkladem ostatním spolužákům a mohou požádat o svolání třídnické hodiny 
svého třídního profesora, který by jim měl vyhovět a dohlédnout na její průběh. 

6. Předseda, místopředseda a zapisovatel jsou voleni členy studentské rady vždy na jeden 
školní rok. Volby probíhají v předem smluvený den na jednání studentské rady. Volby řídí 
koordinátoři. Členové studentské rady jsou minimálně týden dopředu seznámeni 
s kandidaturou zájemců o místa předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Na hlasovací 
lístek, který je anonymní, musí každý z přítomných členů studentské rady zapsat tři jména 
v pořadí 1. předseda, 2. místopředseda a 3. zapisovatel. Hlasy sčítají koordinátoři.  

7. Studentská rada se schází minimálně jedenkrát za měsíc.  

II. Cíle a činnost 

1. Studentská rada sleduje činnosti a dění ve škole a vyjadřuje se k nim. Předkládá ředitelce 
školy podněty a iniciativní návrhy, na kterých se shodne nadpoloviční většina členů 
studentské rady za pomoci hlasování, jež probíhá na schůzkách studentské rady.     

2. Studentská rada se vyjadřuje také k činnostem připravovaným školou v oblastech 
mimotřídních i mimoškolních aktivit (zájmová činnost, exkurze, kulturní akce…). 

3. Studentská rada se podílí na přípravě mimotřídních a mimoškolních aktivit. 
4. Každý člen studentské rady může předložit návrh či podnět, o kterém se poté hlasuje. 

Před schůzkou studentské rady by dotyčný člen rady měl svůj záměr ohlásit či 
prokonzultovat buďto s předsedou nebo místopředsedou studentské rady. Pro úspěšné 
hlasování je potřeba nadpoloviční většina přítomných zástupců tříd. Každá třída má jeden 
hlas. Členy studentské rady nelze postihnout za návrhy či hlasování při zasedání 
studentské rady. Každý návrh studentské rady musí schválit ředitelka školy, která má 
právo veta.    

5. Studentskou radu tvoří: 

a) předseda (je studentem GJJ, vede setkání studentské rady, jménem studentské rady 
seznamuje ředitelku školy se závěry setkání a zpětně informuje členy SR); 



b) místopředseda (pomáhá předsedovi SR, zastupuje předsedu SR v případě 
nepřítomnosti a podílí se na propagaci činnosti SR); 

c) zapisovatel (ze setkání SR pořizuje zápis, jenž nejpozději do druhého dne zašle 
v elektronické podobě předsedovi a místopředsedovi SR; ti jej po jeho schválení přepošlou 
na korekturu, která opravený zápis zašle předsedovi SR a ten jej přepošle správci 
webových stránek školy a ředitelce školy); 
 
d) členové (tj. mluvčí a jeho zástupce se aktivně podílejí na fungování studentské rady, 
naslouchají své třídě, kterou zastupují, a shromažďují její návrhy, jež následně prosazují 
ve studentské radě; současně by měli být ochotni splnit zadanou práci nad rámec svých 
školních povinností, o kterou je může požádat předseda, místopředseda SR nebo ředitelka 
školy). 

6. Předseda a místopředseda systematicky pracují s koordinátory a ředitelkou školy.  
7. Mluvčí a zástupce třídy spolupracují se třídou, kterou zastupují, a s třídním profesorem, 

kterého měsíčně informují o práci studentské rady. 

III. Koordinátoři 

1. Koordinátory jsou statutární zástupkyně školy a výchovná poradkyně, kteří koordinují SR 
a jsou zárukou toho, že studentům budou rádci s ohledem na demokratickou správu a 
řízení SR. 

2. Nejsou členem SR, nemusí dodržovat Stanovy SR (kromě III. odstavce Koordinátoři). 
3. Práva koordinátorů: 

a) Účastnit se jednání studentské rady; 
b) Podávat návrhy; 
c) Navrhovat ocenění pro členy SR za vykonanou práci; 
d) Odvolat členy SR, kteří porušili Stanovy studentské rady. 

4. Povinnosti koordinátorů: 

a) Naslouchat členům SR; 
b) Být nestranní; 
c) Radit členům SR, zejména předsedovi; 
d) Motivovat členy. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Stanovy vstupují v platnost po podepsání ředitelkou školy a zástupci studentské rady. 

……………………………      ………………………… 

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.    Eliška Vytrhlíková, Pavel Lípa 

ředitelka školy                                předsedkyně a místopředseda  

Datum:  


