STANOVY STUDENTSKÉ RADY OBCHODNÍ AKADEMIE
Část 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1. Název, zkratka, sídlo, znak
1. Název zní: Studentská rada při Obchodní akademii
2. Používaná zkratka: SR
3. Sídlo: Obchodní akademie, Karasova 16, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00
4. Znak:
Článek 2
SR je politicky, ideologicky a nábožensky nezávislou a nestrannou samosprávnou organizací.
Článek 3. Cíle a úkoly
1. Vychování aktivní generace schopné formulovat názory a požadavky, předkládat návrhy,
aktivně se zapojovat, spolupracovat, generace schopné nést odpovědnost za podané
návrhy a za plnění přijatých úkolů.
2. Podporovat spolupráci a vzájemné porozumění mezi mladými lidmi všeobecně a mezi
středoškolskými studenty a jejich představiteli na školní úrovni a vedením školy.
3. Působit proti všem projevům diskriminace a nespravedlnosti ve škole.
4. Podporovat a zlepšovat kvalitu a přístupnost vzdělání a demokracii ve škole.
5. Podporovat studentské aktivity.
6. Napomáhat lepšímu porozumění mezi lidmi k umožnění vzniku pokojného a bezpečného
prostředí a usnadňovat rozvoj každého jedince.

Část 2. ČLENSTVÍ
Článek 4. Členství ve SR
1. SR OA má 48 členů.
2. Členství ve SR vzniká zvolením studenta ve volbách, každou třídu reprezentují dva
zvolení zástupci.
3. Členem SR se může stát i student nezvolený ve volbách, tzv. „radní na vlastní žádost“.
Student musí podat žádost o členství na ustavující schůzi. Jestliže je tato žádost
nadpoloviční většinou schválena, stává se student členem SR se všemi právy a
povinnostmi.
4. Členství zaniká:
a) uplynutím školního roku
b) ukončením studia
c) odstoupením z funkce
d) vyjádřením nedůvěry aspoň 2/3 žáků z jeho třídy
e) vyjádřením nedůvěry aspoň 2/3 radních
Článek 5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Každý radní má stejná práva.
2. Funkce radního je zahrnuta ve výkazu třídní samosprávy.
3. radní má právo:
a) být informován o dění uvnitř SR,
b) účastnit se zasedání a spolurozhodovat o činnosti SR,
c) účastnit se každého jednání,
d) předkládat návrhy, dotazy, podněty, stížnosti orgánům SR. Předsednictvo je povinno
na návrhy, dotazy, podněty a stížnosti reagovat.

4. Radní je povinen:
a) dodržovat stanovy SR,
b) svou činností nepoškozovat zájmy středoškolských studentů a SR,
c) plnit usnesení zasedání,
d) plnit všechny povinnosti spojené s funkcí radního,
e) účastnit se všech zasedání SR, absenci je nutno omluvit.
5. Radní odpovídá za výkon své funkce své třídě, která ho má právo odvolat.
Část 3. ORGÁNY
Článek 6. Orgány SR
1. Zasedání SR
2. Představenstvo SR
3. Předseda
4. Místopředseda
Článek 7. Zasedání SR
1. Zasedání SR se uskutečňují jedenkrát měsíčně.
2. Každá třída má na zasedání SR své dva volené zástupce, kteří jednají jejím jménem a
zastupují ji.
3. Zasedání se řídí stanovami SR.
4. Zasedání je schvalováno, zahajováno a řízeno předsedou SR.
5. Mimořádně může svolat SR ředitelka, koordinátor, popřípadě předseda SR.
6. SR se zabývá všemi návrhy, dotazy, podněty, stížnostmi.
7. Návrhy na změnu stanov musí být schváleny dvoutřetinovou většinou radních. Ostatní
návrhy jsou schvalovány nadpoloviční většinou. Způsob hlasovaní, veřejné či tajné, se
vždy dohodne předem.
8. Z každého zasedání musí být učiněn zápis a musí být archivován. Zápis musí obsahovat
datum, program a seznam účastníků. Zápis ze zasedání je zveřejňován na nástěnce SR.
9. Zasedání je usnášeníschopné, jsou-li přítomny minimálně 2/3 radních. Pokud zasedání
není usnášeníschopné, svolává předseda SR náhradní zasedání.
10. Hosty SR je vedení školy a osoby pozvané koordinátorem nebo předsedou SR. Povinnosti
je vyslechnout a projednat připomínky hostů.
11. SR hlasuje o usnesení z jednání. Souhlasem 2/3 radních je návrh přijat.
12. Zasedání SR je veřejně přístupné, avšak na rozdíl od hostů, veřejnost nemá právo do
jednání zasahovat nebo rušit.
13. První zasedání SR vede koordinátor. V dalších letech vede ustavující zasedání radní, který
působil v předchozím školním roce předsedou nebo místopředsedou. Na ustavujícím
zasedání je ukončeno funkční období předchozí SR, je zvoleno 12 zastupitelů, včetně
předsedy a místopředsedy SR.
Článek 8. Představenstvo SR
a) je tvořeno 12 zastupiteli
b) z 12 zastupitelů je zvolen předseda SR a místopředseda SR.
Článek 9. Zastupitelé
1. Jsou legitimními členy SR.
2. Je volen vždy jeden zastupitel za obor a ročník.
3. Zastupují SR ve styku s vedením školy.
4. Jejich hlasy mají stejnou platnost jako hlasy ostatních členů SR.

Článek 10. Předseda SR
Předseda SR:
a) je legitimním členem SR,
b) je nejvyšším představitelem SR při škole,
c) předsedá a řídí zasedání SR podle programu,
d) je jedním z 12 zastupitelů,
e) svolává zasedání mimořádné a náhradní,
f) předkládá zprávy o činnosti vedení školy,
g) na požádání vedení školy předkládá zápisy ze zasedání, za jejichž pořízení je zodpovědný.
Článek 10. Místopředseda SR
Místopředseda SR:
a) je legitimním členem SR,
b) musí být v jiném než maturitním ročníku,
c) zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti,
d) je jedním z 12 zastupitelů
e) je hlavním představitelem SR v případě odvolání či odstoupení předsedy
f) přebírá zodpovědnosti předsedy SR v případě jeho odvolání či odstoupení.
Článek 11. Koordinátor SR
Koordinátor SR komunikuje s žáky, ředitelkou a učiteli.
Část 4. VOLEBNÍ ŘÁD
Článek 11. Volební řád
1. Každá třída si volí své dva zástupce do SR (z každé skupiny si třída volí jednoho)
2. K platnosti voleb je třeba nadpoloviční účasti žáků každé třídy.
3. Při rovnosti získaných hlasů se určí pořadí kandidátů opakovanou volbou a to pouze
z těchto dvou kandidátů.
4. Členy SR se stávají 2 kandidáti třídy s největším počtem hlasů.
5. Funkční období zvolených zástupců je 1 školní rok. Žáci se mohou stát zástupci ve SR i
opakovaně. Funkční období začíná dnem zvolení a končí závěrečnou schůzí.
6. SR volí ze svých řad 12 zastupitelů, z nichž pak dále volí předsedu a místopředsedu.
Část 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto stanovy byly projednány a schváleny na zasedání SR v ..................... dne .....................

Mgr. Renáta Krestová
(koordinátorka)

