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Vyhláška o fungování Etické komise 

1. Zasedání Etické komise (dále jen EK) se mohou účastnit pouze volení studenti, volený 

učitel (dále jen členové komise), předseda Studentské rady a ředitel školy. 

2. Zasedání se nekoná pravidelně. Je svoláno pouze, když je uznáno za vhodné, že je to 

třeba. Svolávat zasedání mohou pouze členové komise. 

3. Pouze členové komise mohou podávat obvinění přímo na zasedání. Ostatní studenti 

mohou obvinění podat pouze členovi komise. Podobu obvinění najdete v příloze „forma 

obvinění“. 

4. Při obvinění člena komise se bude případ řešit rovnou na Studentské radě. 

5. Volba členů EK probíhá jednou za půl roku. Není omezeno, kolikrát může být student, či 

učitel do této funkce zvolen. 

6. EK může udělovat tresty v rozmezí napomenutí, přes veřejně prospěšné práce, až zápis 

do třídní knihy, nebo předvolání na Studentskou radu. Na trestu se musí shodnout 

nadpoloviční většina všech členů komise – hlasovací právo mají pouze členové komise. 

7. Pokud obviněný nesouhlasí s rozsudkem, má možnost odvolat se ke Studentské radě. 

Rozsudek v tu chvíli ztrácí platnost, až do chvíle, kdy Studentská rada odvolání projedná a 

vydá stanovisko. Studentská rada může výši trestu schválit, nebo snížit trest, nemůže 

však trest navýšit. 

8. V případě velké závažnosti případu si Studentská rada vyhrazuje povinnost ujmout se 

případu sama. 

9. EK je povinná závěry svých jednání vyvěšovat na veřejně přístupné nástěnce. 

10. V případě nepřítomnosti člena komise ho automaticky nahrazuje jeho zástupce. V této 

době nabývá zástupce všech pravomocí člena komise, až na svolávání jednání a práva 

vybírat obvinění. 

11. EK nemůže vydat rozsudek bez výpovědi obviněného. 

12. V případě nedostatku důkazů se EK nemusí případem zabývat.  
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Přílohy: 

Forma obvinění 

Forma obvinění musí obsahovat: 

- datum události, pokud je možno i čas, 

- popis situace (Co se stalo, případně kdo to udělal.), 

- jména svědků. 


