
 Stanovy studentské rady GJP Mělník 

 Složení SR 

● SR se skládá z členů SR. 

● Členové SR jsou zástupci tříd a lidé vykonávající jiné funkce ve SR. 

● Každá třída si může zvolit nejvýše dva zástupce. 

● Jiné funkce ve SR uděluje předseda SR. 

● Jinou funkci ve SR může vykonávat zástupce třídy i externista vybraný 

předsedou SR. 

Předseda SR 

● Předseda SR je volen přímou volbou všech studentů GJP Mělník. 

● Volby probíhají celý jeden libovolný týden v prvním měsíci školního roku 

jednokolovým většinovým systémem. 

● Předseda SR je volen na jeden školní rok a tu část dalšího roku, kdy se čeká na 

zvolení předsedy nového. 

● Kandidovat na předsedu SR může každý student GJP Mělník. 

● Předseda SR si může zvolit libovolný počet místopředsedů. 

● Předseda SR je oprávněn zbavit libovolného člena SR jeho funkce. Pokud se 

jedná o zástupce třídy, pak má daná třída právo na zvolení zástupce nového. 

● V případě nesouhlasu kteréhokoliv člena SR s rozhodnutím předsedy SR, může 

daný člen nechat hlasovat o zrušení předsedova rozhodnutí. 

Zasedání SR 

● Ve SR platí to, co se odhlasuje na zasedání SR. 

● K hlasování je nutná přítomnost alespoň poloviny zvolených zástupců tříd. 

● Hlasování může navrhnout jakýkoliv člen SR. 

● V hlasování se počítají pouze hlasy přítomných zástupců tříd. 

● V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy SR. 

● Účast na zasedání SR je dobrovolná.  

● Pokud se zasedání SR nemůže zúčastnit ani jeden ze zástupců dané třídy, 

mohou za sebe poslat libovolného spolužáka jako náhradu. 

● Pokud se na zasedání SR nedostaví žádný zástupce dané třídy, ztrácí tím 

dočasně daná třída právo na rozhodování o dění ve SR. 

● Zasedání SR svolává a vede předseda SR v souladu se členy SR. 

● Zasedání SR oznamuje předseda SR pomocí dohodnutého informačního 

prostředku alespoň 2 dny předem. 

● Pokud se předseda SR nemůže dostavit na zasedání SR, vede zasedání 

předsedou vybraný místopředseda v souladu se členy SR. 

● Zasedání SR se může zúčastnit i nečlen pozvaný členem SR a schválený 

předsedou SR. 
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