HLASOVACÍ ŘÁD
STUDENTSKÉHO PARLAMENTU
GYMNÁZIA BOHUMILA HRABALA
V NYMBURCE

Hlasovací řád Studentského parlamentu Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

Článek I.
1. Obecná ustanovení
(1) Zástupci každé třídy mají právě jeden hlas za třídu.
(2) U hlasování o návrzích se může hlasující vyjádřit PRO, PROTI či se hlasování ZDRŽET.
- třída, jež se hlasování zdržela, se ale počítá do celkového počtu přítomných tříd, jelikož je na
zasedání přítomna.
(3) Zástupci tříd jsou voleni dle zvyklosti třídy na začátku školního roku.
(4) Hlasování se dělí na Hlasování o návrzích na Malém a Velkém zasedání, Volby do
funkcí, Hlasování o Pedagogickém poradci.

Článek II.
1. Pravidla hlasování
1.1 Hlasování o návrzích
(1) Hlasování o návrzích probíhá na Velkém a Malém zasedání SPGN.

1.1.1 Velké zasedání
(1) SPGN nabývá usnášeníschopnosti, překročí-li hranici přítomnosti zástupců 11 a více tříd.
-

s výjimkou května a června, kdy se z důvodu maturit snižuje hranice na 9 tříd.

(2) Maximální počet hlasů na Velkém zasedání je 25 hlasů.
(3) Členové s přidělenou funkcí mají jeden hlas za svou funkci, hlas za třídu je jim zachován.
(4) Návrh je přijat, získá-li návrh PRO od nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
(5) Návrh je zamítnut, získá-li PROTI od nadpoloviční většiny přítomných hlasů.
(6) Návrh je odložen k projednání na příštím zasedání, nezíská-li návrh dostatečný počet hlasů PRO či
PROTI.

1.1.2 Malé zasedání
(1) Malé zasedání je usnášeníschopné v případě, že je přítomno všech pět členů Hlavy SPGN.
(2) Každý člen Hlavy SPGN má jeden hlas za svou funkci.
(3) Na Malém zasedání nelze hlasovat hlasem za třídu.
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(4) Návrh je přijat, je-li hlasováno jednomyslně PRO.
(5) Návrh je odložen k projednání na nejbližším Velkém zasedání, není-li splněna
podmínka v bodě (4).

2. Volby do funkcí
(1) Volby se konají se začátkem školního roku, není-li stanoveno jinak, v den stanovený
nejpozději dva týdny předem předsedou.
(2) Volby organizuje a zabezpečuje předseda, který sestaví nezávislou volební komisi o nejméně
dvou členech.
(3) Hlasování do funkcí probíhá formou tajného hlasování.
(4) Hranicí usnášeníschopnosti je přítomnost 11 a více zástupců za třídy.
(5) Nejpozději týden před volbami potenciální kandidáti oznámí svou kandidaturu předsedovi.
(6) Volí se právě jeden člověk do každé z následujících funkcí:
a) Předseda,
b) Účetní,
c) Vedoucí projektového výboru,
d) Komunikace s vedením školy,
e) Vedoucí mediálního výboru.
(7) O každé funkci probíhá hlasování zvlášť.
(8) Přítomní zástupci tříd odevzdají do volební urny hlas pro svého kandidáta na danou funkci.
(9) Členem s danou funkcí se stává ten kandidát, jenž získal nejvíce platných hlasů, a zároveň
byla splněna podmínka pro nadpoloviční počet všech přítomných tříd uvedená v bodě (4).
(10) Nezíská-li žádný kandidát dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo. Do druhého kola
postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
- při shodném počtu hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, jejichž výsledek by
odpovídal prvnímu a druhému nejvyššímu počtu odevzdaných hlasů.
(11) Členem s danou funkcí se po hlasování v druhém kole stává kandidát s nejvyšším počtem
hlasů. Při shodném počtu hlasů vítěze se volba opakuje ještě jednou s těmito kandidáty. Není-li ani
poté zvolen, začíná zcela nová volba od prvního kola.
(12) Mandát začíná dnem zvolení.
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3. Hlasování o Pedagogickém poradci
(1) Není-li určeno jinak, probíhá ve stejný den jako Volby do funkcí.
(2) Hlasování o Pedagogickém poradci probíhá formou tajného hlasování.
(3) Hranicí usnášeníschopnosti je přítomnost 11 a více zástupců za třídy (odpovídá 11 hlasům).
(4) Nejpozději týden před volbami jsou navrženi oslovení kandidáti z řad profesorského
sboru předsedovi.
(5) Jedná se o tajné hlasování.
(6) Přítomní zástupci tříd odevzdají do volební urny hlas pro svého kandidáta.
(7) Pedagogickým poradcem se stává ten kandidát, jenž získal nejvíce platných hlasů, a zároveň
byla splněna podmínka pro nadpoloviční počet všech přítomných tříd uvedená v bodě (3).
(8) Nezíská-li žádný kandidát dostatečný počet hlasů, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují
dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
(9) Při shodném počtu hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, jejichž výsledek
by odpovídal prvnímu a druhému nejvyššímu počtu odevzdaných hlasů.
(10) Pedagogickým poradcem se po hlasování v druhém kole stává kandidát s nejvyšším počtem
hlasů. Při shodném počtu hlasů vítěze se volba opakuje ještě jednou s těmito kandidáty. Není-li
ani poté zvolen, začíná zcela nová volba od prvního kola.
(11) Mandát začíná dnem zvolení.
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Článek III.
1. Pravidla pro hromadění hlasů
(1) Každá třída má prostřednictvím zástupců právě jeden hlas.
(2) Člen s funkcí získává přídavný hlas za svou funkci, maximálně však jeden přídavný hlas.
(3) Nikdo nemá víc jak 2 hlasy na osobu, jeden z funkce a jeden za třídu.

Článek IV.
1. Demise člena SPGN
(1) Každý člen SPGN má právo podat demisi k rukám předsedy nejpozději týden před oznámením
na Velkém zasedání.
-

v případě demise předsedy, je povinen svou demisi oznámit na nejbližším Velkém zasedání.

(2) Je povinen v dané funkci setrvat do nejbližších voleb, kdy bude nahrazen.
(3) Předseda vyhlásí termín nových voleb dle článku II.

Článek V.
1. Odvolání členů SPGN
1.1 Zástupci tříd
(1) Každá třída má právo odvolat svého zástupce dle třídních zvyklostí, jsou však povinni
udržet minimální počet zástupců za třídu.
-

v případě situace, kdy třída nemá žádného zástupce, je okamžitě povinna zvolit nového.

(2) Zástupce za třídu může být odvolán jednomyslným rozhodnutím Hlavy SPGN (dle článku II.),
nebo usnesením Velkého zasedání dle hlasování o návrzích (Článek II.).

2. Členové Hlavy SPGN
(1) Člen Hlavy SPGN může být odvolán jen na Velkém zasedání, hlasuje-li pro jeho odvolání 2/5
všech možných získatelných hlasů a zároveň nadpoloviční většina všech přítomných členů SPGN.

(2) Nejpozději do měsíce se konají nové volby na danou funkci, které vyhlašuje předseda. Probíhají
dle Článku II.
(3) Člen setrvává ve funkci do nejbližších voleb, kdy bude nahrazen.
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3. Pedagogický poradce
(1) Pedagogický poradce může být odvolán jednomyslným rozhodnutím Hlavy SPGN (dle článku
II.), nebo usnesením Velkého zasedání dle hlasování o návrzích (Článek II.).
(2) Nejpozději do měsíce se konají nové volby pedagogického poradce, které vyhlašuje
předseda. Probíhají dle Článku II.
(3) Odvolání je platné s okamžitou platností.

Článek VI.
1. Závěrečná ustanovení
(1) Předseda má právo vydat písemný dodatek k Hlasovacímu řádu s danou časovou platností,
kterým má právo upravit jednotlivé body Hlasovacího řádu. Tento dodatek musí schválit Hlava
SPGN na Malém zasedání.
(2) Všichni členové SPGN se zavazují dodržovat tento Hlasovací řád.
(3) Hlasovací řád vstupuje v platnost dnem schválení členy SPGN.

Hlasovací řád schválili členové SPGN dne 21. června 2022 za přítomnosti vedení školy, tím tento
Hlasovací řád vchází v platnost a ruší se předchozí Hlasovací řád SPGN ze dne 16. června 2017.
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