
STANOVY STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA JANA KEPLERA

I. Obecná ustanovení:

1) Studentská rada Gymnázia Jana Keplera (dále jen SR GJK) je nezávislým
samosprávným orgánem žáků Gymnázia Jana Keplera (dále jen GJK), se sídlem
Parléřova 118, 169 00, Praha, v souladu s § 21 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2) Každý žák/žačka GJK (dále jen žák/žačka) má právo být volen do SR GJK, a to v
souladu se stanovami.

3) Každý žák/žačka a pedagog má právo se na obracet na SR GJK se svými
žádostmi, podněty či stížnostmi.

4) Každá třída má právo si zvolit dva své zástupce do SR GJK (dále jen zástupce).

5) SR GJK jedná vždy v souladu se školním řádem GJK. Jednotliví členové jsou
zodpovědní za své jednání.

II. Členové SR GJK:

1) Členství v SR GJK je dobrovolné.

2) SR GJK se skládá ze zástupců a členů předsednictva SR GJK (dále jen
Předsednictva).

3) Zástupci:
a) Zástupci jsou vybíráni svými třídami v průběhu prvního měsíce školního

roku. Způsob výběru je na třídách.
b) Mandát zástupce nabývá platnosti v den jeho zvolení.
c) Mandát zástupce zaniká:

i) v den zvolení nového zástupce.
ii) odvoláním nadpoloviční většinou SR GJK pro porušení stanov.

iii) odvoláním nadpoloviční většinou žáků příslušné třídy.
iv) dobrovolnou rezignací.
v) ztrátou statutu žáka GJK.

vi) z důvodu neschopnosti vykonávat funkci.
d) Zástupce má právo:

i) účastnit se jednání SR GJK (dále jen jednání).



ii) podílet se na hlasování.
iii) volit a být volen do Předsednictva.
iv) předkládat podněty a stížnosti Předsednictvu a žádat o jejich

řešení.
v) předkládat návrhy usnesení.

vi) vyvolat důvodné hlasování o nedůvěře Předsednictvu.
e) Zástupce má povinnost:

i) omluvit se a pověřit svými pravomocemi náhradníka, nemůže–li se
dostavit na jednání.

ii) ctít školní řád a zásady slušného chování.
iii) informovat svou třídu o schválených usnesení.
iv) předkládat na zasedání podněty svých spolužáků.

4) Předsednictvo:
a) Předsednictvo se skládá z Předsedy SR GJK (dále jen Předsedy) a 1. a 2.

místopředsedy SR GJK (dále jen 1. a 2. Místopředseda).
b) Členové Předsednictva jsou voleni zástupci.
c) Každá třída smí mít pouze jednoho zástupce v Předsednictvu.
d) Mandáty v předsednictvu nelze kombinovat.
e) Mandát členů Předsednictva nabývá platnosti v den jeho zvolení

nadpoloviční většinou hlasů, za přítomnosti alespoň 2/3 hlasujících.
f) Mandát členů Předsednictva zaniká:

i) zvolením nového Předsednictva.
ii) odvoláním nadpoloviční většinou SR GJK, za přítomnosti alespoň

2/3 hlasujících.
iii) dobrovolnou rezignací.
iv) ztrátou statutu žáka GJK.

g) Předseda má právo:
i) účastnit se jednání.

ii) podílet se na hlasování.
iii) udělovat slovo ostatním členům SR GJK.
iv) pověřovat členy úkoly a vytvářet odpovědné skupiny.
v) vykázat z jednání zástupce, který porušuje stanovy či narušuje

klidný průběh jednání.
vi) vyvolat hlasování o odvolání zástupce pro porušování stanov.

vii) umožnit zapojení do diskuze návštěvníkům.
viii) vykázat návštěvníky.

ix) předkládat návrhy usnesení.
h) Předseda má povinnost:

i) udržovat klidný průběh jednání
ii) dávat prostor pro vyjádření všem členům SR GJK.

iii) řídit komunikaci s vedením školy a předávat usnesení.
iv) Svolávat schůze.



v) informovat třídu v případě ztráty mandátu jejího zástupce.
vi) omluvit se a dát vědět 1. Místopředsedovi, nemůže–li se dostavit na

jednání.
vii) ctít školní řád GJK a zásady slušného chování.

i) 1. Místopředseda:
i) má stejná práva a povinnosti jako zástupce.

ii) má povinnost vést veřejný záznam z jednání a hlasování, či tím
někoho pověřit.

iii) v případě nepřítomnosti Předsedy přejímá jeho práva a povinnosti.
j) 2. Místopředseda:

i) má stejná práva a povinnosti jako zástupce.
ii) v případě nepřítomnosti 1. Místopředsedy přejímá jeho práva a

povinnosti.

III. Jednací řád:

1) V diskuzi jsou si všichni členové rovni.

2) Jednání se koná pravidelně alespoň jednou měsíčně, neurčí–li se jinak.

3) Jednání jsou veřejná. Návštěvníci nemají hlasovací právo.

4) Každá třída má při hlasování právě jeden hlas, na němž se musí zástupci dané
třídy dohodnout.

5) Usnesení prezentuje výhradně Předseda, případně přizývá či pověřuje jiné členy.

6) Hlasování může proběhnout pouze tehdy, jsou–li přítomni zástupci alespoň 1/2
tříd.

7) Je schváleno takové usnesení, které získá nadpoloviční většinu*.

8) Skončí–li hlasování nerozhodně, musí být návrh upraven do takové podoby, aby
získal nadpoloviční většinu.

* pojmem nadpoloviční většina se přesně myslí nadpoloviční většina hlasů zúčastněných
hlasujících - ne všech členů.

IV. Volby a hlasování

1) Všechny hlasy mají stejnou váhu.

2) Každý člen má právo se zdržet hlasování.



3) Hlasování o návrzích probíhá veřejně.

4) Volby do Předsednictva a hlasování o odvolání člena probíhají tajně. V případě
volení do Předsednictva a hlasování o odvolání člena má každá třída při hlasování
právě jeden hlas, na němž se musí zástupci dané třídy dohodnout.

5) Volby do Předsednictva probíhají na první schůzi ve školním roce.

V. Závěrečná ustanovení:

1) Členství v SR GJK zavazuje k dodržování těchto stanov.

2) Jakékoliv úpravy stanov jsou možné pouze po jednomyslném hlasování za
přítomnosti 4/5 hlasujících.

3) Stanovy se stávají platnými po jednomyslném přijetí SR GJK.

Tyto stanovy byly jednomyslně přijaty Studentskou radou GJK, dne 2. 12. 2022 v Praze.


