
Jednací řád studentské rady 
  

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 
 
Studentská rada přijala na svém 51. zasedání dne 14. 6. 2017 tento jednací řád. 

 

Čl.I. 
Úvodní ustanovení 

1.1  Studentská rada byla zřízena studenty Gymnázia Boženy Němcové. 

1.2  Tento jednací řád upravuje složení studentské rady, průběh zasedání, volbu předsedy, 
 vyhotovení zápisu a další otázky související s činností studentské rady. 

1.3 O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje studentská rada v mezích jí 
 stanovených vedením školy a školskou radou. 

1.4  Jednací řád je vnitřním předpisem Gymnázia Boženy Němcové. 

1.5  Studentská rada je samosprávným orgánem studentů Gymnázia Boženy Němcové. 

1.6  Členy rady jsou zástupci jednotlivých tříd nebo jejich náhradníci a to z každé třídy jeden. 

1.7 Členové rady se účastní zasedání studentské rady. Pokud se na jednání z různých důvodů 
 nemohou dostavit, zajistí za sebe odpovědného náhradníka. 

1.8  Člen studentské rady je povinen hájit zájmy studentů své třídy a informovat o aktuálním 
 dění na radě svou třídu. 

Čl.II. 
Volba zástupce třídy 

2.1  Zástupci tříd jsou navrhováni a voleni studenty ve své třídě. 

2.2  Zástupce třídy se automaticky stává členem studentské rady. 

 
Čl.III. 

Volba předsedy a místopředsedy 

3.1  Předseda studentské rady je volen na jejím prvním zasedání z řad všech členů studentské 
 rady. 

3.2  Návrhy na kandidáta na předsedu studentské rady předkládají členové studentské rady. 
 Po podání návrhu musí kandidát prohlásit, že kandidaturu přijímá. 

3.3  Volba předsedy probíhá veřejně, pokud se členové studentské rady dohodou neusnesou 
 pro tajné hlasování. 

3.4.  Kandidát je zvolen předsedou studentské rady, získá-li v hlasování nejvíce hlasů ze 
 všech kandidátů. 



3.5 Místopředseda je volen stejným způsobem jako předseda. Místopředseda se automaticky 
 stává i zapisovatelem. 

3.6  Předsedu lze odvolat na návrh člena studentské rady, na návrh vedení školy či školské 
 rady. Předseda je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasuje nadpoloviční většina všech 
 členů studentské rady. 

3.7  Předseda a místopředseda jsou automaticky odvoláni, dosáhnou-li pololetí posledního 
 ročníku (sexty). 

Čl.IV. 
Zasedání 

4.1  Studentská rada zasedá dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Na termínu zasedání 
 se buď usnese nadpoloviční většinou nebo ho určí její předseda. 

4.2  Zasedání studentské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. 

4.3 Program jednání studentské rady vychází z aktuálního dění na škole. Jednotliví členové 
 rady, hosté na zasedání a vedení školy mohou podávat další podněty k projednání. 

4.4  Zasedání studentské rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti její místopředseda. 

4.5  Zasedání studentské rady je neveřejné. Členové studentské rady se mohou dohodnout na 
 přizvání jiných osob nebo se tyto osoby mohou jednání zúčastnit na žádost jejímu 
 předsedovi. 

4.6  Je-li potřeba z různých důvodů přesunout termín nebo místo zasedání, předseda 
 studentské rady o tom včas informuje vedení školy a členy studentské rady. 

4.7  Zápis z jednání studentské rady předloží její předseda nebo místopředseda vedení školy, 
 které se k nim do příštího zasedání studentské rady vyjádří. 

 

Čl.V. 
Hlasování 

5.1  O projednávaných záležitostech rozhoduje studentská rada hlasováním svých členů 
 formou usnesení. 

5.2  Studentská rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadtřetinová většina 
 všech členů. Přítomnost zástupců jednotlivých tříd uvede zapisovatel v zápisu. 

5.3  O projednávaných záležitostech se studentská rada usnáší nadpoloviční většinou 
 přítomných členů. 

5.4  Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

5.5  Usnesení studentské rady je součástí zápisu. 



 
Čl.VI. 

Zápis ze zasedání 

6.1  O průběhu zasedání studentské rady se provádí písemný zápis. Zápis včetně usnesení 
 vyhotovuje zapisovatel. 

6.2  Zápis podepisují předseda a místopředseda. Svým podpisem schvalují správnost a 
 pravdivost zápisu. 

6.3  V zápise o průběhu zasedání studentské rady se uvádí: 

 - den zasedání 

 - přítomnost zástupců jednotlivých tříd 

 - přítomnost hostů 

 - diskutované záležitosti a podněty k dalšímu řešení 

 - výsledek hlasování k těmto záležitostem 

 - termín a místo příštího zasedání studentské rady 

 - datum vyhotovení 

 - podpis předsedy a místopředsedy (zapisovatele) 

6.4  Zápis obdrží ředitel školy. Zápis se také vyvěsí na nástěnku a webové stránky školy, aby 
 byl volně přístupný. 

 

Čl.VII 
Závěrečná ustanovení 

7.1  Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení studentskou 
 radou nebo na žádost vedení školy či školské rady. 

7.2 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017 

 
 
 
 
 
Za studentskou radu: 
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místopředseda 


