
 

Stanovy studentské rady 

ČLÁNEK I. - Preambule 

Studentská rada je samostatným orgánem studentů. Zajišťuje komunikaci mezi 
studenty a vedením školy. Tvoří ji vždy 2 členové každé kmenové třídy, předseda a 
místopředseda, který vede schůzi v době předsedovy nepřítomnosti. Všichni členové 
rady jsou rovnocenní a během jednání mohou nezávisle projevit svůj názor, návrh či 
myšlenku. Studentská rada se schází pravidelně dle termínů dohodnutých schůzek 
nebo je výjimečně svolána ředitelem školy. Předseda má za úkol vyslechnout žádosti 
a projednat stížnosti studentů. Tyto návrhy následně tlumočit vedení školy. Z jednání 
studentské rady pořizuje zapisovatel záznam, který po zpracování odevzdává v 
elektronické podobě vedení školy.  
Zástupci jednotlivých tříd jsou povinni informovat své spolužáky o průběhu zasedání 
a výsledcích jednání rady. Mimo tato setkání je možné se obrátit se svými problémy 
na zástupce ve třídách, popřípadě přímo na vedení studentské rady.  

ČLÁNEK II. - Základní ustanovení 

1. Studentská rada je tvořena pouze studenty naší školy (Obchodní akademie a 
střední zdravotnické školy Blansko). 

2. Členové rady zastupují své třídy podle ČLÁNKU III. 
3. Členství v radě je pro všechny členy dobrovolné. 

ČLÁNEK III. - Členové rady 

1. Studentská rada je tvořená dvěma zástupci jednotlivých tříd, předsedou rady, 
místopředsedou, zapisovatelem a nástěnkářem. 

2. Zástupci tříd – jsou voleni jednotlivými třídami. 
3. Zástupci tříd hájí zájmy své třídy a jsou povinni seznamovat třídu s výsledky 

jednání Studentské rady. 
4. Zástupci tříd se zavazují navštěvovat jednání Studentské rady. 
5. V případě, že se zástupci nemohou zúčastnit jednání, jsou povinni za sebe 

sehnat náhradu. 
6. Předseda rady, místopředseda, zapisovatel a nástěnkář je volen studentskou 

radou na základě veřejného hlasování – rozhoduje hlas většiny. 
7. Členové rady mají povinnost dodržovat nařízení vedení rady. 
8. Členství ve studentské radě zaniká ukončením nebo přerušením studia. 
9. Každý člen má právo volit a být volen do všech funkcí Studentské rady. 
10. Studentská rada se setkává nejméně 1x za čtvrtletí. 

ČLÁNEK IV. - Vedení rady 

1. Vedení rady tvoří předseda studentské rady, místopředseda studentské rady a 
zapisovatel. 

2. Členové vedení rady jsou voleni na dobu neurčitou, maximálně však do ukončení 
jejich studia na škole. 

3. Předseda řídí jednání rady a zajišťuje komunikaci mezi vedením školy a radou. 
4. Místopředseda pomáhá předsedovi a zároveň se řídí jeho pokyny. V případě 

nepřítomnosti předsedy funguje jako jeho zástupce. 
5. Zástupci tříd mohou odvolat členy vedení rady veřejným hlasováním.  
6. V případě odvolání následuje hlasování o termínu nových voleb. 



 

7. Člen vedení rady má právo kdykoli odstoupit od své funkce, je ale povinen v ní 
setrvat, dokud nebude zvolen člen nový. Stejný případ platí i u odvolaného člena 
vedení rady. 

8. Vedení rady nemá právo jakýmkoli způsobem ovlivňovat hlasy členů rady. 

ČLÁNEK V. - Volba do vedení rady 

1. Rada musí informovat o vyhlášení nových voleb nejméně týden před jejich 
termínem prostřednictvím zástupců tříd, nástěnky rady. 

2. Členové vedení rady jsou voleni zástupci tříd v tajném hlasování. Rozhoduje 
většinový výsledek. 

3. Po volbě vedení rady následuje volba pro obsazení funkcí ve vedení studentské 
rady. Jednotlivé funkce budou obsazeny dle počtu obdržených hlasů (předseda, 
místopředseda, zapisovatel, nástěnkář). 

4. Nový člen vedení rady nastupuje do funkce okamžitě. 

ČLÁNEK VI. - Jednání Rady  

1. Studentská rada se setkává nejméně jednou za každé čtvrtletí po dobu školního 
roku ve stanovený čas a na stanoveném místě. 

2. V případě změny jsou členové vedení rady povinni oznámit tuto skutečnost 
prostřednictvím nástěnky a to nejpozději 5 dní před plánovaným zasedáním. 

3. Rada má právo na své jednání pozvat členy učitelského sboru, členy vedení a 
jiné osoby. 

4. Rada projednává návrhy podané studenty, učitelským sborem a vedením školy. 
5. Rozhodnutí rady probíhá formou hlasování. Rozhoduje hlas většiny. Hlasování 

se může zúčastnit každý člen rady. V případě výsledku nerozhodného má 
rozhodující hlas předseda. 

ČLÁNEK VII. - Závěrečná část 

1. Členové rady se zavazují dodržovat tyto stanovy. 
2. Tato ustanovení vstupují v účinnost dnem jejich schválení vedením školy a 

ustavující schůzí studentské rady. 

Tyto stanovy Studentské rady schválili její členové dne 5.12.2022 na společném 
zasedání zástupců jednotlivých tříd. V tento den vstupují stanovy v platnost. 


