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Jednací a volební řád školského 
Parlamentu VOŠ a SzeŠ Tábor 

 

Tento dokument zahrnuje pravidla a nařízení, jenž je nutné dodržovat pro zachování správného 

fungování školského parlamentu 

Cíle školního parlamentu 
 

 Školní parlament: umožňuje žákům ovlivňovat dění na škole, vyjadřovat se 

ke kvalitě výuky. 

 Poskytuje jim prostor pro realizaci a přidává aplikaci výuky. 

 Spolupracuje s vedením školy. 

 Každý žák má možnost být demokraticky zvolen do ŠP. 

 

Mechanismy 
 

Volby 
 

1. Volby se konají v každé třídě v lednu. 
2. V průběhu ledna, by kandidáti měli zaslat e-mail s informacemi o své kandidatuře 

volební komisi. 
3. Kandidáti informují včas své spolužáky o kandidatuře. 
4. Volby se opakují každý rok. 
5. V rámci třídy je zvolen vždy jeden předseda a místopředseda (1 a 2 místo). 
6. Volby probíhají v každé třídě, výsledkem by tedy mělo být 8 předsedů a 8 

místopředsedů. 
7. Jakožto kontrolní orgán voleb, slouží volební komise jejímž členem je třídní učitel a 

další dva žáci. 
8. V případě ukončení volebního období nebo vzdání se předsednictví, se musí uspořádat 

nové volby. 

Ukončení volebního období 
 

1. V případě, že by předseda třídy, místopředseda či předseda ŠP chtěli požádat o 

ukončení volebního období předčasně. 

2. Toto je možné pouze po odsloužení poloviny svého mandátu. 
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3. Výjimky jsou: 

 Dlouhodobá nemoc 

 Nečekaný úraz 

 Změna školy 

 Přechod na dálkové studium 

 Jiný důvod, který je povolen radou 

4. O rezignaci je třeba informovat radu, ať už osobně či prostřednictvím zprávy. 

5. Osoba jenž žádá o rezignaci je nucena kontaktovat volební komisi, aby byli 

uspořádány nové volby. 

6. Náhrada je člověk zvolen ve volbách. 

 

Povinnosti předsedy, místopředsedy 
 

Návrhy 
 

1. Každý předseda a místopředseda je povinen schromážďovat nové návrhy od 

spolužáků a předkládat je na schůzi ŠP. 

2. Návrh by měl být konstruktivní, týkat se výuky, chodu školy a akcí. 

3. K odmítnutí návrhu musí být určen důvod. 

 

Porady 
 

1. V rámci ŠP je zvolen její předseda.. 

2. Z každé porady je proveden zápis. 

3. Osoba provádějící zápis je rotující, určena dle abecedy a pořadí. 

4. Na poradě by měla být přítomna polovina členů, pokud není, je schůze rady neplatná. 

5. Porad se účastní předseda či místopředseda, není nutná účast obou. 

6. Na poradách probíhá komunikace vlídně a přátelsky, bez vulgarit. 

7. V případě že se porada provádí na pozemku školy, přítomné osoby nesmí být pod 

vlivem alkoholu či jiné návykové látky. 

8. V rámci porad jsou formulovány a schvalovány návrhy. 

9. Pokud je rada nespokojena s určitým členem, je možné zažádat o jeho vyloučení. 

10. Pro vyloučení člena je nutných 75% hlasů. 

11. V případě vyloučení člena, jsou uspořádány nové volby. 

12. Datum a čas konání porady je určen předsedou 

13. Jednou za měsíc se porad účastní Ř nebo ZŘ. 
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Funkce 
 

Předseda třídy 
 

1. Musí být demokraticky zvolen. 

2. Předseda má právo účastnit se voleb na předsedu ŠP. 

3. Přednostně se účastní se porad. 

4. Má právo předkládat návrhy. 

5. Může se účastnit Jihočeského studentského Parlamentu, jakožto osoba bez, či 

s volebním právem. 

6. Smí zažádat o vyloučení jiného člena školského parlamentu. 

7. V případě nesouhlasu s řádem školského parlamentu, může zažádat o jejich předělání. 

8. V případě požádání, je povinen předložit zápis z porad svým spolužákům. 
 

Místopředseda 
 

1. Musí být demokraticky zvolen. 

2. Účastní se porad. 

3. V případě nepřítomnosti předsedy, jej zastupuje na schůzi. 

4. Nemá hlas ve volbě předsedy ŠP. 

5. Má právo předkládat návrhy. 

6. Pokud je na poradě přítomen předseda, nemá hlas při vyloučení člena, jinak ano. 

7. Může se účastnit Jihočeského studentského Parlamentu, jakožto osoba bez volebního 

práva. 

8. V případě požádání, je povinen předložit zápis z porad svým spolužákům. 
 

Předseda 
 

1. Musí být zvolen v rámci školského parlamentu. 

2. Volba probíhá každý rok. 

3. Musí se účastnit schůzí, pokud tomu tak není 3x po sobě, ztrácí tuto pozici. 

4. V rámci jihočeského školského parlamentu, zastupuje školu, jako její zástupce. 

5. Určuje termín a čas konání porad. 

6. Po skončení volebního období určuje termín, na kterém nový školský parlament zvolí 

nadcházejícího předsedu ŠP. 

7. Smí zažádat o vyloučení jiného člena školského parlamentu. 

8. Nemusí dělat zápis porad. 

9. Vytváří skupinu na sociální síti, přes kterou členové mohou komunikovat. 

10. V případě potřeby odstupit z pozice předsedy, je povinen uspořádat novou poradu, na 

niž bude zvolen předseda nový. 
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