
Stanovy Studentské rady SŠKK 

 

Studentská rada je studentským poradním orgánem ředitelky školy.  

Studentskou radu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd, a to vždy v aktuálním složení pro daný 

školní rok. Zástupci jsou 2 z každé třídy a jsou zvoleni do 30. září každého školního roku z přihlášených 

kandidátů. Volební období končí 30. červnem každého školního roku. 

Členové SR průběžně zaznamenávají náměty, dotazy a připomínky studentů ve svých třídách a 

předkládají je na zasedání SR; naopak informace, náměty a připomínky vedení školy, o nichž byli 

zpraveni na zasedání SR, prezentují ve třídách.   

SR se schází 1x měsíčně, v pravidelný den a hodin. Zasedání jsou pro všechny členy povinná; pokud se 

člen SR nebude moci z vážných důvodů zúčastnit, nominuje za sebe náhradníka ze své třídy. Zasedání 

se účastní ředitelka školy a jeden vyučující. Kromě pravidelných zasedání může být na žádost 

studentů nebo vedení školy svolána i mimořádná schůzka. Na zasedáních se vede vzájemná debata 

s cílem dospět k tvůrčím závěrům a řešením. 

Ředitelka školy seznamuje členy SR se změnami v režimu školy, zadává ankety, předává materiály k 

připomínkám, upozorňuje na nejrůznější školní i mimoškolní akce a předává členům SR i další vybrané 

informace. 

Členové SR iniciativně předkládají vedení školy návrhy studentských projektů (charitativní akce, 

dobrovolnické aktivity, společenské a sportovní akce, různé iniciativní nápady ze strany studentů) a 

podílí se na jejich realizaci. O návrzích se hlasuje. Pro úspěšné hlasování je potřeba přítomnost 75 % 

členů SR. Každý návrh podléhá schválení ředitelky školy. 

Na každém zasedání SR bude určen zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu (1 student, 1 vyučující). 

Zápis vytvoří zapisovatel do 2 dnů po zasedání, ověřovatelé ho ověří do dalších dvou dnů. Zápis bude 

vyvěšen na hlavní nástěnce a v jednotlivých třídách.  

Návrhy, připomínkami a podněty od členů SR se ředitelka školy zabývá, reaguje na ně buď okamžitě, 

nebo v časovém horizontu potřebném k řešení záležitosti, nejpozději však na dalším zasedání 

SR; pravidelně je také prezentuje a projednává na jednáních pedagogické rady a na provozních 

poradách. 

 

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání SR dne 7. června 2016.  

 

 


