
Plán uskutečnění voleb do žákovského parlamentu, školní rok 2022/2023, Gymnázium Karla Sladkovského 

Systém voleb  

Které třídy se účastní 
voleb 

Zastoupeny jsou všechny třídy. 
 

Kolik zástupců každá 
třída volí 

Každá třída zastoupená v parlamentu volí ze svého středu: 
- u nižšího gymnázia 1 zástupce + 1 náhradníka 
- u vyššího gymnázia 2 zástupce  
Celkem 8 + 24 = 32 zástupců. 
 

Kdo může kandidovat Kandidátem je kterýkoli žák, který se dobrovolně rozhodne kandidovat  
 

Kdo může volit Volič je každý žák ze třídy zastoupené v parlamentu. 
 

Jak žáci volí Volič může dát hlas = zaškrtnout na volebním lístku až polovinu kandidátů své třídy 
(tedy, jsou-li ve třídě 4 kandidáti → zaškrtává 2 jména; je-li 7 kandidátů → zaškrtává až 
3 jména). 

Kdo se stává zástupcem Zástupci třídy se stávají 1 (nižší g.) nebo 2 žáci (vyšší g.) s nejvyšším počtem hlasů. 
 

Jaké je volební období Kandidáti jsou voleni na dobu jednoho roku. 
 

Pokud třída ztratí 
zástupce 

Pokud třída ztratí zástupce (nemá o práci v parlamentu nadále zájem nebo neplní své 
povinnosti), může kdykoli proběhnout doplňková volba. 

Pokud ve třídě není 
žádný kandidát 

Tato třída nebude mít v parlamentu zástupce (pokud se parlament rozjede a bude o 
něm ve škole slyšet, žákům začne být líto, že jejich třída není zastoupena, pak je 
možné udělat volby kdykoli). 
 

 

Plán voleb pro školní rok 2022/23  

Kdy volby proběhnou V týdnu od 3. do 7. října   
 

Kde volby proběhnou Volby proběhnou v jednotlivých třídách 
 

Kdy a jak budou 
vyhlášeny výsledky 

Jména zvolených členů parlamentu budou zveřejněna na nástěnce. 
 

Třídní učitelé: 
 

1. Vysvětlí studentům smysl a činnost parlamentu = motivace studentů 

Do jednotlivých tříd se do konce září dostaví také členové původního parlamentu a 

budou se snažit motivovat studenty, aby kandidovali. 

2. Informují studenty své třídy o tom, co obnáší práce člena parlamentu, definování 

ideálního zástupce třídy (např. aktivita Ideální parlamenťák- viz školení) 

Práce zástupce třídy v parlamentu: 

• pravidelná účast na schůzkách parlamentu - pátky ve 14:00 cca 2x do měsíce  
V případě práce v nějaké parlamentní skupině (např. pro organizaci akcí) se 
schůzky této skupiny po domluvě všech členů skupiny mohou konat i v jiný den 

• informování o parlamentu ve své třídě 

• přinášení podnětů ze třídy do parlamentu 

• organizace akcí parlamentu 
3. Shromáždí jména kandidátů a vytvoří volební lístky (stačí napsat jména všech kandidátů 

na papír a studenti budou kroužkovat, zaškrtávat) 

4. Vysvětlí žákům systém voleb (viz tabulka výše) 

5. Sečte hlasy (nebo dohlíží na sčítání hlasů studenty), vyhlásí vítěze voleb (zástupci třídy se 

stávají 1/2 žáci s nejvyšším počtem hlasů) 

6. Oznámí zástupce své třídy koordinátorovi školního parlamentu 

Na co nezapomenout 
po volbách 
 

Na začátku roku doporučujeme vyjasnit práva a povinnosti člena parlamentu, aby žáci 
věděli, za jakých okolností je může třída odvolat (například: pokud třikrát nepřijde na 
zasedání a nemá řádnou omluvu, je sesazen).  

 


