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Jednací a volební řád 

Žákovského parlamentu Střední školy EDUCHEM, a. s. 



 

Článek 1 

 

1. Tímto jednacím a volebním řádem se řídí jednání žákovského  

parlamentu Střední školy EDUCHEM (dále jen „žákovský parlament“) 

včetně voleb zástupců do tohoto orgánu a volby jeho předsedy a 

místopředsedy. 

 

Článek 2 

 

Volba zástupců tříd do žákovského parlamentu 

1. Každý obor každého ročníku má právo vyslat do žákovského parlamentu 

jednoho svého zástupce. 

2. Volba zástupce třídy probíhá tajně na začátku školního roku, kandidáty 

jsou všichni žáci konkrétní třídy a oboru. 

3. Žák, který získá od svých spolužáků nejvyšší počet hlasů, má právo 

zasednout do žákovského parlamentu nebo svou nominaci odmítnout. 

4. V případě, že žák s nejvyšším počtem hlasů odmítne zasednout jako 

zástupce třídy do žákovského parlamentu, přechází toto právo na žáka, 

který získal druhý nejvyšší počet hlasů. Opakuje se procedura z odstavce 

3. 

5. Členové žákovského parlamentu jsou voleni na dobu jednoho školního 

roku. Mohou být voleni opakovaně. 

6. Členové žákovského parlamentu mají právo předkládat své náměty, 

podněty, návrhy třídy. 

 

 

 

 

 



Článek 3 

 

Jednání žákovského parlamentu 

1. První jednání žákovského parlamentu ve školním roce svolává zástupce 

školy, určený ředitelkou školy, neprodleně po volbách do Studentského 

parlamentu. Další jednání svolává předseda žákovského parlamentu, a to 

nejméně 5 dní předem, kdy je povinen zveřejnit i program jednání 

žákovského parlamentu. 

2. Až do volby nového předsedy Studentského parlamentu řídí jednání 

Studentského parlamentu zástupce školy, určený ředitelkou školy. Po 

zvolení předsedy řídí jednání žákovského parlamentu předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda. 

3. Jednání žákovského parlamentu se koná minimálně jednou do měsíce. 

Mimořádné jednání žákovského parlamentu musí být svoláno, pokud o 

to požádá alespoň polovina všech členů žákovského parlamentu. 

4. Z jednání žákovského parlamentu se pořizuje zápis, přesné znění návrhů 

a usnesení s přehledem výsledků hlasování a prezenční listina. 

Vyhotovení zápisu má na starosti místopředseda žákovského 

parlamentu. 

5. Diskuzi vždy zahajuje a ukončuje předseda žákovského parlamentu. 

Předseda diskuzi řídí – předává slovo a naopak ho bere. 

 

Článek 4 

 

Předsednictvo žákovského parlamentu 

1. Předsedu a místopředsedu žákovského parlamentu volí na dobu jednoho 

školního roku přítomní členové žákovského parlamentu. 

2. Předsedou a místopředsedou žákovského parlamentu může být pouze 

člen žákovského parlamentu. 

3. Návrhy na kandidáty pro funkci předsedy a místopředsedy žákovského 

parlamentu předkládají členové žákovského parlamentu. 



4. Volí se nejprve předseda žákovského parlamentu, po jeho zvolení 

místopředseda. Při obou volbách se postupuje stejným způsobem. 

5. Volba je tajná. Při volbě označí každý člen žákovského parlamentu na 

hlasovacím lístku maximálně 1 kandidáta. Označí-li člen žákovského 

parlamentu více kandidátů, je jeho hlasovací lístek neplatný. 

6. V prvním kole je zvolen ten kandidát, který získal největší počet hlasů, 

pokud zároveň obdržel nadpoloviční počet hlasů všech členů žákovského 

parlamentu. 

7. Není-li v prvním kole zvolen žádný z navržených kandidátů, pokračuje 

volba kolem druhým. 

8. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů 

v prvním kole. V případě rovnosti hlasů kandidátů na prvním nebo 

druhém místě postupují tito všichni do dalšího kola. 

9. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal největší počet hlasů 

přítomných členů žákovského parlamentu. 

10. Není-li v druhém kole zvolen žádný z navržených kandidátů, pokračuje 

volba kolem třetím. 

11. Do třetího kola voleb postupují všichni kandidáti z druhého kola podle 

principů obsažených v odstavci 8. Nedojde-li ani ve třetím kole ke zvolení 

jednoho z kandidátů, je volba ukončena a je opakována až na dalším 

jednání žákovského parlamentu. 

12. Předseda žákovského parlamentu tlumočí stížnosti či požadavky 

studentů vedení školy a vyjádření od vedení školy tlumočí členům 

žákovského parlamentu. Vystupuje za žákovský parlament navenek. 

13. Předsedu nebo místopředsedu žákovského parlamentu lze z funkce 

odvolat, pokud pro jeho odvolání bude hlasovat nadpoloviční většina 

všech řádně zvolených členů žákovského parlamentu. Pokud by se tak 

stalo, ve funkci zůstává do doby, než si žákovský parlament zvolí nového 

předsedu nebo místopředsedu. 

 

 

 

 



Článek 5 

 

Hlasování žákovského parlamentu 

1. Aby mohl žákovský parlament hlasovat, musí se jeho členové sejít 

v minimálním počtu, a sice jedné poloviny ze všech členů Studentského 

parlamentu. 

2. Každý člen žákovského parlamentu má 1 hlas, v případě rovnosti hlasů 

má předseda žákovského parlamentu 2 hlasy. 

3. Záležitost byla schválena či zamítnuta pokud hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných členů pro či proti ní. 

4. Předsedající dá nejprve hlasovat pro návrh a poté proti návrhu. Hlasující 

se může vyjádřit pro návrh, proti návrhu či se hlasování zdržet. 

5. Schválené či zamítnuté body vstupují v platnost po skončení daného 

jednání žákovského parlamentu. V případě změny tohoto řádu změny 

vstupují v platnost ihned po schválení. 

6. Hlasuje se veřejně nebo tajně. Způsob hlasování navrhne předsedající: 

a) veřejně se hlasuje zdvižením ruky, 

b) tajně se hlasuje hlasovacími lístky. 

7. Před samotným hlasováním určí předsedající člena žákovského 

parlamentu, který bude sčítat hlasy a dohlížet na správný průběh 

hlasování. 

 

Článek 6 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednání žákovského parlamentu jsou veřejná, je možná i přítomnost 

vedení školy. 

2. Termíny jednání žákovského parlamentu budou vždy vyvěšeny na 

nástěnce žákovského parlamentu. 

3. Předseda žákovského parlamentu předkládá v závěru školního roku 

vedení školy zprávu o činnosti žákovského parlamentu. 



4. Tento dokument může být později upravován nebo novelizován 

žákovského parlamentem podle jeho potřeb. 

5. Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti schválením na prvním 

zasedání žákovského parlamentu ve školním roce 2015/2016. 

 

V Meziboří dne …… …… 2015 

 

 


