
Řád studentské rady 
 
Účel a úkoly studentské rady 
 
- Studentská rada (dále jen SR) má za úkol zprostředkovávat oboustrannou komunikaci 

mezi vedením školy a studentstvem a má za úkol reprezentovat zájmy studentů před 
vedením školy 

- Předseda a místopředseda SR jsou voleni na začátku každého školního roku všemi 
přítomnými členy SR, a to většinou hlasů 

- Jak předseda SR, tak její místopředseda mohou být během funkce odvoláni, a to opět 
většinou hlasů v SR; nové volby musí proběhnout v co nejbližším termínu 

- Volba předsedy SR a volba místopředsedy SR jsou dvě odlišné volby 
- Každá třída má právo až na dva zástupce a dva místozástupce do SR 
- Zástupci jsou voleni většinou hlasů ve třídě a se svou funkcí musí souhlasit 
- Zástupci SR mohou být odvoláni kdykoliv během školního roku, ale pouze na popud 

jejich třídy 
- V případě odvolání zástupců tříd během výkonu jejich funkce proběhnou co nejdříve 

nové volby 
- Všechna rozhodnutí SR budou schválena nadpoloviční většinou přítomných členů SR 

 
Práva a povinnosti členů Studentské rady 
 
Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy Studentské rady 
 
- Předseda Studentské rady je povinen organizovat schůze studentské rady dle předem 

určeného rozvrhu a je povinen zprostředkovávat komunikaci SR s vedením OGB 
- Předseda je povinen v co nejbližším termínu po schůzi SR přednést probírané body 

vedení OGB a získat stanovisko vedení OGB k nim 
- Předseda je povinen zajistit po každé schůzi SR veřejně přístupný zápis z jednání SR. 

K tomuto účelu slouží nástěnka SR a post zapisovatele 
- Místopředseda SR přebírá všechny úkoly a povinnosti předsedy SR v případě, že tento je 

nepřítomen 
 
Práva a povinnosti členů Studentské rady 
 
- Nezávisle na pozici ve vnitřní hierarchii Studentské rady je každý její člen primárně 

zástupcem své třídy a měl by jednat v jejím nejlepším zájmu 
- Docházet na schůze SR v předsedou předem ohlášených termínech 
- Při opakované nepřítomnosti zástupců určité třídy na schůzích SR může předseda SR či 

jeho zástupce vyloučit zástupce této třídy ze SR 
- V případě nezvolení nových zástupců této třídy do týdne od vyloučení bude třída 

vyloučena z účasti na ve SR 
- Každý člen SR musí mít svého místozástupce, který bude plnit funkci zástupce v případě 

nepřítomnosti původního zástupce 
- Bez udání závažného důvodu může zástupce chybět na schůzích SR maximálně dvakrát 

po sobě 
- Každý zástupce třídy má právo vzít si na schůzi SR slovo a přednést stanovisko své třídy 

stejně jako navrhnout další body k řešení Studentskou radou 
- Každý zástupce má právo volně se vyjádřit k jakémukoli probíranému bodu 



- Každý zástupce v SR má právo vyjádřit se k řádu SR a jeho názor musí být respektován 
 
Účel a funkce Řádu Studentské rady 
 
- Řád Studentské rady je soupis pravidel, podle kterých se má chovat člen SR, ať už je na 

jakémkoli postu. Za jeho nedodržení budou vyvozovány důsledky pro konkrétního člena 
SR 

- Řád je sepisován předsedou a místopředsedou SR a je předložen na schůzi SR ke 
schválení všem ostatním členům SR 

- Řád SR může být kdykoliv během školního roku měněn či doplněn, schválí-li změnu 
nadpoloviční většina celkového počtu zástupců SR 

 
 
 
Tento řád byl nadpoloviční většinou celkového počtu zástupců SR schválen na schůzi SR dne 
21.10.2009. 
 
 
 
 
……………………………………                                      ……………………………………. 
Jakub Žofčák, předseda SR                                                  Ondřej Dostál, místopředseda SR 


