
 

 

STANOVY 
Studentské rady Gymnázia a Jazykové školy Zlín 

I. Ústava Studentské rady 

1. Studentská rada Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín je 
studentskou organizací nezávislou na instituci školy. Funguje za spolupráce a uznání 
vedení školy a plní funkci spolku pro zastupování studentů školy. 

2. Těmito Stanovami se stvrzuje funkce Rady a upravuje se princip jejího fungování. 

II. Princip Studentské rady 

1. Studentská rada funguje na demokratických principech. 

a. Její členská základna spolu s ostatními studenty přítomnými na jednáních 
představuje moc zákonodárnou a reprezentativní; její úlohou je diskutovat o 
probíraných návrzích, připravovat nové a pověřovat vedoucí tým jejich výkonem. 

b. Vedoucí tým a jeho spolupracovníci představují moc výkonnou; jeho úlohou je 
vykonávat rozhodnutí Rady skrze jednání s vedením školy, organizaci navrhovaných 
projektů etc. 

c. Rada jako celek také slouží jako fórum pro komunikaci a diskusi mezi studenty z 
různých tříd, ročníků i oborů a jako prostor pro svobodné vyslovení a vyslechnutí 
názoru. 

2. Úkoly Rady jsou následující: 

a. zajišťovat komunikaci mezi školou (tj. vedením školy a učitelským sborem) a 
studenty; 

b. podporovat aktivity studentů mimo výuku; 

c. hledat a pomáhat realizovat způsoby, kterými zvýšit kvalitu studia na škole nebo 
přivést do školy a vyučování nové nápady a myšlenky; 

d. spojovat studenty z různých tříd, ročníků i oborů a usnadňovat mezi nimi komunikaci; 

e. pomáhat studentům vyjádřit svůj názor na fungování školy a uvést jejich myšlenky v 
praxi; 

f. pomáhat organizovat studentský život, akce a volnočasové aktivity pro studenty. 

III. Kompetence členů Studentské rady 

● Předseda Studentské rady 

- řídí schůze Rady 

- dohlíží na práci vedoucího týmu a rozděluje mu kompetence 

- zastupuje Radu navenek – ve škole i mimo školu 



 

 

- je volen nebo potvrzován ve funkci rozhodnutím Rady (Rada by měla předsedu 
potvrzovat ve funkci nebo volit - je-li více kandidátů - vždy na své druhé schůzi v každém 
školním roce) 

- nesmí hlasovat, ale při rovném počtu hlasů smí rozhodnout o výsledku hlasování 

● Místopředseda Studentské rady 

- pomáhá při vykonávání kompetencí vedoucího týmu 

- zastupuje předsedu jako jeho nejbližší kontakt 

- přebírá pravomoci předsedy v nepřítomnosti nebo je-li tím pověřen 

- na návrh předsedy potvrzen ve funkci členskou základnou, funkční období sdílí s 
předsedou 

● Člen vedoucího týmu 

- pomáhá při vykonávání kompetencí vedoucího týmu 

- s předsedou se dohodne na svém portfoliu = specifické roli v týmu 

- řídí schůze Rady při absenci předsedy i místopředsedy (po dohodě se zbytkem týmu), 
nebo je-li tím pověřen 

- na návrh předsedy potvrzen ve funkci členskou základnou 

● Člen Studentské rady 

- vybírán jako jeden ze dvou zástupců třídy; každá třída si do první schůze Rady ve školním 
roce zvolí tyto dva zástupce, za volbu odpovídá třídní kolektiv jako celek 

- je kontaktní osobou pro ostatní studenty jako zástupce Rady; pro vedoucí tým pak jako 
zástupce své třídy 

- má právo vystupovat (tím též předkládat návrhy), hlasovat a zastupovat v jednání svou 
třídu 

IV. Jednání Studentské rady 

1. Radu ke schůzím svolává vedoucí tým. Schůze řídí předseda, případně místopředseda či jiný člen 
vedoucího týmu. Schůze by měly být vyhlašovány s maximálním časovým předstihem a jejich 
termíny by měly být veřejné. Stejně tak by jejich termín neměl zasahovat do vyučování. 

2. Rada rozhoduje: 

a. konsensem – kde nesouhlas neprojeví žádný z přítomných studentů, nebo 

b. hlasováním – kde každá třída disponuje jedním hlasem. 

3. Funkce člena i funkce uvnitř Rady jsou podmíněny studiem na škole a zanikají volbou či 
potvrzením nového držitele. Vzdá-li se člen funkce, je jejím držitelem až do jejího předání svému 
nástupci. 

4. Zápis nebo zpráva ze schůze Rady by měly být zveřejňovány co nejdříve po ukončení schůze. 



 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Stanovy neslouží jako doslovný předpis funkce Rady – jsou orientační a neměly by se 
vykládat striktně doslova. 

2. Platnost Stanov Studentské rady GJŠ Zlín vydaných 30. 3. 2017 s účinností tohoto dokumentu 
končí. 

Ve Zlíně dne 22. února 2022. 

Podepsáni: 

Matěj Ševčík /Č2.A/, předseda Studentské rady 

Vojtěch Špendlík /Č2.B/, místopředseda Studentské rady 

Daniel Šácha /Č3.C/, člen vedoucího týmu 

Natálie Turečková /Č1.B/, členka vedoucího týmu 

Natálie Škvárová /Č1.A/, členka vedoucího týmu 


