Volební řád do školního parlamentu
Volby ministrů
§1
Do výborových funkcí (tj. ministr, první
náměstek, druhý náměstek) se bude volit
podle SYSTÉMU RELATIVNÍ VĚTŠINY (k
získání mandátu je zapotřebí mít více
hlasů než ostatní kandidáti, ministrem se
tedy stane kandidát s nejvyšším počtem
hlasů, prvním náměstkem kandidát s
druhým nejvyšším počtem hlasů a druhým
náměstkem kandidát s třetím nejvyšším
výsledkem).
§2
Voliči volí pouze ministry jednotlivých
výborů, od výsledku voleb se pak odvodí,
kdo se stane prvním a druhým
náměstkem.

Volba premiéra a místopremiéra
§1
Do funkce premiéra školního parlamentu se
bude volit podle SYSTÉMU ABSOLUTNÍ
VĚTŠINY (k získání mandátu je zapotřebí
nadpoloviční většina hlasů pro zvolení).
Premiér si pak sám vybere svého zástupce
(místopremiéra).
§2
Volba probíhá veřejně (resp. v prostorách
parlamentu - viz níže) a je dvoukolová (viz
SYSTÉM ABSOLUTNÍ VĚTŠINY).

§3
Volba se koná nejpozději do sedmi pracovních
dnů po vyhlášení výsledků voleb do Školního
parlamentu a má dvě (resp. tři) etapy:
a) První kolo volby premiéra; pokud jeden z
§3
kandidátů nezískal více jak 50 % hlasů,
Volba probíhá tajně a je jednokolová (viz pokračuje se do druhého kola.
SYSTÉM RELATIVNÍ VĚTŠINY).
b) Druhé kolo volby premiéra; vyberou se dva
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a mezi
§4
těmi se pak rozhodne.
Volby se konají na podzim nového školního c) Premiér si vybere svého místopremiéra.
roku. Na volebním lístku se zatrhnou čtyři Volba proběhne na ustavující schůzi Školního
kandidáti, jeden pro každý výbor. Školní
parlamentu, poslanci budou z případného
parlament je složen z těchto výborů:
dopoledního či odpoledního vyučování
1) Organizační výbor;
uvolněni.
2) Pedagogický výbor;
3) Výbor pro volný čas;
§4
4) Výbor pro stravování.
Každý volič má pouze jeden jediný hlas.
Volby proběhnou dopoledne, žáci budou
na jednu vyučovací hodinu uvolněni.
§5
Volič má právo se hlasování zdržet (nikdo
§5
není povinován volit).
Každý volič má čtyři hlasy, jeden pro
každého kandidáta v jednotlivých
§6
výborech. Volič nesmí hlasy kumulovat a
Učitelé se voleb neúčastní. Učitelé hrají pouze
pak je dát jednomu kandidátovi (na
roli poradců, kteří poslancům vysvětlí, co
dodržování tohoto pravidla bude dohlížet
jednotlivé body Volebního řádu znamenají,
dočasný Výbor pro dodržování volebního
neměli by k tomu ale připojit svůj názor,
řádu - viz níže).
neboť ten by mohl žáka ovlivnit.
§6
Volič má právo se hlasování zdržet (nikdo
není povinován volit).
§7
Učitelé se voleb neúčastní. Učitelé hrají
pouze roli poradců, kteří žákům vysvětlí,
co jednotlivé body Volebního řádu nebo
volebního programu jednotlivých
kandidujících tříd znamenají, neměli by k

§7
Právo volit premiéra mají pouze zástupci ve
Školním parlamentu (poslanci) 5. - 9. tříd,
kandidovat na post premiéra mohou taktéž
jen zástupci ve Školním parlamentu (poslanci)
5. - 9. tříd.
§8
Volba nebude platná, pokud se k volbě
nedostaví více jak 50 % poslanců. V tomto

tomu ale připojit svůj názor, neboť ten by
mohl žáka ovlivnit.

případě se druhá volba uskuteční na další
následující schůzi Školního parlamentu. Tehdy
se však musí k volbám dostavit všichni
§8
poslanci, přítomní v ten den na jednání
Právo volit do výborových funkcí mají žáci Školního parlamentu (tato varianta ruší §5
2. - 9. tříd, kandidovat na ministry
Volba premiéra a místopremiéra).
jednotlivých výborů mohou žáci 5. - 9.
tříd.
§9
Volby nebudou platné, pokud se k
volebním urnám nedostaví více jak 50 %
žáků. V tomto případě se vypíše náhradní
volební termín. Tehdy se však musí k
volbám dostavit všichni žáci, přítomní v
ten den ve škole (tato varianta ruší §6
Volby ministrů).
§10
Volič se musí prokázat Identifikační kartou
pro školní knihovnu a školní jídelnu. Pokud
ji nevlastní, obdrží ve volební místnosti
Náhradní voličský průkaz.

