
STANOVY ŽÁKOVSKÉ RADY 

I. ÚČEL VZNIKU ŽÁKOVSKÉ RADY 

Hlavním účelem je zlepšení komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a žáky 
školy. 

Žákovská rada předkládá podněty, nápady a postřehy, které by měly vést k celkovému 
zlepšení chodu školy. 

II. CÍLE A ČINNOSTI 

Žákovská rada sleduje činnosti a dění ve škole a vyjadřuje se k nim. Předkládá vedení školy 
své postoje, podněty a iniciativní návrhy. 

Žákovská rada se vyjadřuje také k činnostem připravovaným školou v oblastech mimotřídních 
i mimoškolních aktivit (zájmová činnost, exkurze, kulturní akce ... ). 

Žákovská rada se podílí na přípravě mimotřídních a mimoškolních aktivit. 

Každý člen studentské rady může předložit návrh či podnět, o kterém se poté hlasuje. 

Mluvčí a zástupce třídy spolupracují se třídou, kterou zastupují, a s třídním učitelem. 

III. SLOŽENÍ ŽÁKOVSKÉ RADY 

V žákovské radě má každá třída svého mluvčího a jeho zástupce, kteří se zvolením souhlasí. 
Zástupce třídy má právo účastnit se zasedání žákovské rady, hlasovat na zasedání žákovské 
rady, předkládat návrhy usnesení. 

Rada studentů má své vedení, které tvoří: 

Předseda, 

místopředseda. 

Žákovská rada má svého koordinátora, jímž je zástupce z řad pedagogického sboru. 

Z každé třídy mohou být maximálně dva zástupci. 

Mluvčí i zástupce svým chováním reprezentují svoji třídu, respektují školní řád, jdou svým 
chováním příkladem ostatním spolužákům a mohou požádat o svolání třídnické hodiny svého 
třídního učitele, který by jim měl vyhovět a dohlédnout na její průběh. 

Zástupce třídy plní usnesení žákovské rady, informuje žáky své třídy o všech projednávaných 
a projednaných záležitostech, seznamuje je se záměry a aktivitami žákovské rady a školy. 

Zástupce třídy tlumočí podněty a návrhy žáků své třídy. 

Členství v radě je pro všechny její členy dobrovolné. 



IV. VEDENÍ ŽÁKOVSKÉ RADY 

Vedení žákovské rady tvoří předseda a místopředseda. 

Členové vedení žákovské rady jsou voleni najeden školní rok. 

Předseda má stejné hlasovací právo jako ostatní členové, pouze v případě, kdy dojde 
k rovnému hlasování, rozhodne o výsledku hlasování předseda svým hlasem. 

První místopředseda pomáhá předsedovi a v případě nepřítomnosti předsedy funguje jako 
jeho zástupce. 

V. KOORDINÁTOR 

Koordinátorem je zástupce z řad pedagogického sboru, který koordinuje činnost žákovské 
rady a zasedání. Dohlíží na činnost a zasedání žákovské rady, je nápomocen při řešení 

projednávaných situací. 

Práva koordinátora: 

✓ Účastnit se jednání studentské rady 
✓ Podávat návrhy 
✓ Navrhovat ocenění pro členy žákovské rady za vykonanou práci 
✓ Odvolat členy žákovské rady, kteří porušili stanovy žákovské rady 

Povinnosti koordinátora: 

✓ Naslouchat členům žákovské rady 
✓ Být nestranný 
✓ Radit členům žákovské rady, zejména předsedovi a prvnímu místopředsedovi, 

budou-li to potřebovat 
✓ Motivovat členy k aktivnímu přístupu 

Koordinátor nemá hlasovací právo. 

VI. HLASOVÁNÍ 

S každým bodem hlasování jsou seznámeni členové Žfil\OVské rady a vedení školy. Pro 
schválení je nutné, aby byl bod jednání podpořen většinou přítomných členů. 

Každá třída má pouze jeden hlas. 

Členové žákovské rady mají možnost ~držet se hlasování, pokud k danému tématu nemohou 
zaujmout seriózní stanovisko. 

Každý návrh studentské rady musí schválit ředitel školy, který má právo veta. 
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VII. ZASEDÁNÍ 

Žákovská rada se schází minimálně jedenkrát za měsíc. V případě potřeby častěji. 

Zasedání je usnášeníschopné , je-li přítomna alespoň jedna polovina všech zástupců tříd. 

Mluvčí či zástupce každé třídy jsou povinni účastnit se jednání žákovské rady. Svou neúčast 
za třídu je mluvčí či jeho zástupce povinen nahlásit koordinátorovi studentské rady, aby byl 
z účasti na jednání omluven . 

Žákovská rada má právo na své jednání pozvat členy učitelského sboru, vedení školy a jiné 
osoby potřebné k projednávanému tématu. V případě osob, které nestudují nebo nepracují na 
naší škole, je jejich návštěva schválen ředitelem školy. 

Rada projednává návrhy podané studenty , učitelským sborem a vedením školy. 

Pokud není před hlasováním stanoveno jinak , rozhoduje hlas většiny . 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tímto se ruší předchozí stanovy žákovské rady vydané v minulosti. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení vedením školy a předsedou žákovské rady. 
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