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Ústava Studentské rady Gymnázia 
Přírodní škola 

 
Tato Ústava byla přijata společným shromážděním Přírodní školy v pondělí 20. září 1993. 
(upravená a doplněná ve čtvrtek l4, dubna 1994) 
(upravená a doplněná ve středu 20. dubna 2016) 

A – Základní ustanovení 

§1  
(1) Členy školní komunity jsou všichni studenti, učitelé a hospodář Gymnázia Přírodní 

škola. 
(2) Každý člen školní komunity má právo se stejnou měrou podílet na jejím životě i na 

rozhodování Společného shromáždění. Je povinen se řídit rozhodnutími 
Společného shromáždění, Studentské a pedagogické rady. 

§2  
(1) Všechna rozhodnutí samosprávy musí být v souladu s Listinou základních práv a 

svobod, Úmluvou o právech dítěte a se zákony České republiky. 
(2) Všechna rozhodnutí samosprávy musí být logicky konzistentní (vzájemně na sebe 

navazující a nesmí být mezi sebou v rozporu. 
(3) V případě, že se nevyskytnou nové okolnosti, nemělo by být nové rozhodnutí, 

týkající se stejného problému, v rozporu s původním. 
(4) Všechna rozhodnutí samosprávy nabývají právní platnost zapsáním a podpisem 

ředitele školy. 

§3  
(1) Při jakémkoli rozhodování je určující aktivní většina hlasujících, pouze při změnách 

Ústavy Přírodní školy a je to ⅔ většina. 
(2) Rozhodnutí většiny je závazné pro všechny. 

B – Společné shromáždění 

§4  
(1) Nejvyšším orgánem samosprávy je společné shromáždění všech členů Přírodní 

školy. Při jeho jednáních má každý člen školní komunity jeden hlas, pouze ředitel a 
hospodář školy mají právo veta, jež mohou uplatnit pouze v případě vzájemné 
shody. 

(2) Právo veta neznamená možnost změnit rozhodnutí, pouze jej zablokovat, nebo 
odložit (tj. říci: tak to nebude, hledejme jiné řešení). 

(3) Společné shromáždění je usnášení schopné, pokud jsou přítomny alespoň ⅔ členů 
školní komunity. Všichni členové školní komunity musí být o společném 
shromáždění informováni včas. 

(4) Pokud shromáždění nepředloží svůj návrh, řídí jednání společného shromáždění 
ředitel školy nebo sám řídícího určí. 
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(5) Pokud se vyjádří pro alespoň ½ shromáždění, může toto probíhat bez přítomnosti 
ředitele školy. Ten je poté pouze seznámen s jeho závěry a zaujme k nim 
stanovisko. 

§5  
(1) Řádné společné shromáždění se schází čtyřikrát za rok. Termíny musí být známy 

předem. 
(2) Řádné společné shromáždění rozebírá život školy i práci skupin a jednotlivců za 

uplynulé období, plánuje činnost školy do budoucna, projednává návrhy zákonů 
nebo změn Ústavy, jedná o všech dalších návrzích. 

§6  
(1) Mimořádné společné shromáždění má podle potřeby právo svolat: Studentská 

rada na základě hlasování, ředitel školy nebo kterýkoli člen školní komunity, pokud 
jeho návrh podpoří písemně alespoň 12 dalších členů komunity. 

(2) V těchto případech se společné shromáždění musí sejít do pěti pracovních dní. 
Odpovědným za svolání shromáždění je ředitel školy, pokud Studentská rada 
neurčí někoho jiného. 

C – Kruh 

§7  
(1) Každý člen školní komunity vyjma učitelského sboru a požívající všech práv je 

členem základního kruhu, který se ustavuje minimálně na jeden školní rok. 
(2) Počáteční složení kruhu na začátku školního roku záleží na rozhodnutí ředitele 

školy. 
(3) Tomuto kruhu je odpovědný za svou práci. Spolu s ním se zúčastňuje předem 

určených studijních činností. 

§8  
(1) Každý kruh má v čele kapitána kruhu, zvoleného členy kruhu. Kapitán příslušný 

kruh řídí, odpovídá za jeho práci i práci jeho jednotlivých členů. Kruh zastupuje ve 
Studentské radě, kde navrhuje hodnocení svého kruhu i hodnocení jednotlivých 
členů; 

(2) Při plánování činnosti jedná jejich jménem. 
(3) Je v zájmu členů kruhu, aby svého kapitána respektovali a podporovali jeho 

autoritu i před ostatními členy školní komunity. 
(4) Kapitán je povinen řídit se názorem většiny členů kruhu, pokud tento není v 

rozporu s rozhodnutím Studentské rady, společného shromáždění nebo Ústavy; 
všechny důležitější věci s kruhem projednává a informuje jej o závěrech 
Studentské rady, pokud tyto nejsou tajné. 

(5) Kapitán je povinen zastupovat názor většiny kruhu. 
(6) Kruh má právo kapitána odvolat tajným hlasováním. 

§9  
(1) Přestup studenta do jiného kruhu je možný pouze ve zdůvodněných případech se 

souhlasem obou kruhů a Studentské rady. 
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§10 
(1) Kruh má právo svého člena vyloučit na základě dlouhodobých, Studentskou radou 

řešených problémů. Tento krok musí být na Studentské radě zdůvodněn a 
schválen. 

§11 
Práva a povinnosti člena vyloučeného z kruhu 

(1) Ve škole se účastní výuky společně s ostatními studenty. Není vyloučen z 
podmínkového systému, ale se zvláštním zřetelem k vyloučení je jeho školní práce 
omezena (při zkoušení, konzultacích a jiných společných aktivitách přichází na 
řadu poslední až po všech ostatních kruzích). Při skupinovém zkoušení je zkoušen 
samostatně. 

(2) Na povinných akcích pořádaných školou pracuje v libovolném kruhu, pokud tento 
kruh s jeho účastí souhlasí a Studentská rada proti tomu nevznese žádné námitky. 
V případě, že se tak nestane, je mu učitelem určen individuální program. Při 
vydávání jídla přichází na řadu jako poslední. 

§12 
(1) Jakýkoli kruh může požádat Studentskou radu o přijetí vyloučeného člena do 

svého kruhu. Studentská rada je povinna tuto žádost zvážit a přijmout rozhodnutí. 
(2) Pokud Studentská rada vyjádří souhlas, je člen přiřazen k uvedenému kruhu a opět 

získá práva i povinnosti člena kruhu. 
(3) Pokud Studentská rada vyjádří nesouhlas, platí pro vyloučeného člena nadále 

práva i povinnosti člena z kruhu vyloučeného. 

D – Pedagogická rada 

§13 
(1) Pedagogická rada je shromáždění všech učitelů. 
(2) Způsob jednání pedagogické rady záleží na jejím vlastním rozhodnutí. 
(3) Pedagogická rada má právo veta vůči rozhodnutí Studentské rady, pokud je to 

odsouhlaseno minimálně ⅔ všech učitelů. 

E – Studentská rada 

§14 
(1) Studentská rada je voleným nejvyšším rozhodovacím a hodnotícím orgánem v 

době mezi společnými shromážděními. Její rozhodnutí může změnit jen společné 
shromáždění. 

(2) Členy Studentské rady s právem jednoho hlasu jsou kapitáni všech kruhů, 
v případě jejich nepřítomnosti zástupci. 

§15 
Předseda a zástupce předsedy Studentské rady 

(1) Předseda Studentské rady (dále jen „předseda“) odpovídá za chod Studentské 
rady a v případě nepřítomnosti ředitele školy i společného shromáždění.  

(2) Zástupce předsedy Studentské rady (dále jen „zástupce“) přejímá všechny 
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povinnosti a pravomoci předsedy během jeho nepřítomnosti kromě níže 
zmíněných. 

(3) Funkční období předsedy a zástupce je jeden školní rok, pokud není Studentská 
rada rozpuštěna podle § 18 odst. 1. 

(4) Předseda a zástupce jsou voleni v průběhu prvního týdne školního roku, v běžném 
případě na Úvodním výjezdu, tajným hlasováním z kapitánů zvolených na příslušný 
rok. 

a. Volbu organizuje předseda předešlého období případně jeho zástupce. 
b. V prvním kole jsou tajným hlasováním zvoleni dva kandidáti, kteří mohou 

odmítnout pokračovat do kola druhého, v tom případě na místo kandidáta 
nastupuje kapitán s nejvyšším následujícím počtem hlasů. Dva zvolení 
kandidáti mají následně projev ke všem přítomným členům školní 
komunity. Poté následuje druhé kolo voleb, v němž kapitáni volí předsedu. 
Kandidát s větším počtem hlasů v druhém kole se stává předsedou, 
kandidát s nižším počtem hlasů zástupcem. Tyto funkce vstupují v platnost 
s oznámením výsledku voleb školní komunitě, které proběhne příslušného 
dne. 

(5) Předseda má pravomoc svolat Studentskou radu, dále mluvit jménem studentů. Je 
jeho povinností stvrdit rozhodnutí, která odhlasuje Studentská rada. Pouze 
předseda má právo hodnotit práci a chování studentů zápisy do školní ligy. 

§16 
(1) Funkční období nově zvolené Studentské rady začíná ihned po oznámení výsledku 

volby školní komunitě. 

§17 
(1) Řádné jednání Studentské rady se koná ve stanovený den alespoň jedenkrát týdně 

a minimálně na konci výjezdové akce školy. Pokud je to možné, seznámí 
Studentská rada všechny své členy předem s tím, co je na programu jednání. 

(2) Studentská rada hodnotí uskutečněné akce, celkovou situaci, práci kruhů i 
jednotlivců; plánuje další akce, rozdělení úkolů, prací apod. 

(3) Zástupce zvolený Studentskou radou může být přítomen jednání pedagogické 
rady, pokud se nejedná o citlivých informacích. 

(4) Aby bylo rozhodnutí Studentské rady pravomocné, musí být přítomna minimálně 
½ jejích členů. 

§18 
(1) Způsob hodnocení i pravidla jednání Studentské rady závisí na jejím vlastním 

rozhodnutí. 
(2) Pokud nebude hlasováním rozhodnuto jinak, je jednání Studentské rady veřejně 

přístupné. Hosté nemají hlasovací právo. 
(3) Pokud Studentská rada nerozhodne jinak, je povinna seznámit všechny členy 

školní komunity se svými závěry. 

§19 
(1) Mimořádnou schůzi Studentské rady má právo svolat kterýkoli její člen, nebo 

revizor školy (jeho práva a povinností upravuje zvláštní vyhláška 1/2016). 
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§20 
(1) Právo rozpustit Studentskou radu a vypsat nové volby má pouze společné 

shromáždění. 

F – Výkonná moc 

§21 
(1) Při plánování akcí školy, jednotlivých činností, zadávání úkolů apod. na Studentské 

radě, případně na společném shromáždění je určena osoba za tuto činnost 
odpovídající. Při nominaci je nutný její bezpodmínečný souhlas. 

(2) U akcí většího rozsahu a v případě, že tak rozhodne ředitel školy, musí být 
zodpovědný člen školní komunity starší 18 let, nebo musí být pedagogickým 
pracovníkem. 

(3) Funkční označení tohoto člena je vedoucí akce, resp. činnosti. Ten (pokud povaha 
činností nevyžaduje jinak) předloží radě svoji představu a vypracuje plán. 

(4) Vedoucí akce si může zvolit další členy komunity za své pomocníky. 
(5) Vedoucího akce jsou povinni všichni členové (jemu podřízení po vymezenou dobu) 

respektovat. 
(6) Vedoucí akce je odpovědný Studentské i pedagogické radě za průběh akce a 

navrhuje hodnocení jednotlivců i skupin. 

§22 
(1) Zvláště vymezeným případem vedoucího je dispečer školy (jeho práva a povinností 

upravuje vyhláška 2/2016). 

§23 
(1) Společné shromáždění nebo Studentská rada může nominovat a schválit dalšího 

člena (případně skupinu) odpovědného dlouhodobě za určitou oblast, případně 
pravidelně se opakující činnost. 

(2) Rozhodování žádného z těchto funkčně vymezených členů nesmí zasahovat do 
rozhodování Studentské rady, resp. společného shromáždění. 

(3) Úkoly a pravomoci členů, resp. funkčních skupin, vymezuje Studentská rada 
(společné shromáždění). 

§24 
(1) Na základě projednání Studentskou radou mohou pří jednotlivých akcích nebo 

činnostech vznikat kombinované skupiny složené z různých členů základních 
kruhů. 

G – Rozhodčí moc 

§25 
(1) Většinu běžných problémů a sporů, které se v životě školy vyskytnou, řeší 

Studentská rada, nebo jí určený orgán (3/2016). 
(2) Pokud někdo s jeho rozhodnutím nesouhlasí, má právo se odvolat k pedagogické 

radě. Do doby nového rozhodnutí se nepozastavuje právoplatnost rozhodnutí 
předešlého. 
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§26 
(1) Vyžaduje-li to nastalá situace nebo je-li to v zájmu účastníků, provede rozhodnutí 

vedoucí akce, resp. činnosti. 
(2) Pokud se jedná o rozhodnutí závažného charakteru, musí je zdůvodnit před 

Studentskou radou, v jehož pravomoci je případná změna tohoto rozhodnutí. 

H – Návrh k vyloučení 

§27 
(1) Společné shromáždění má možnost vyvolat hlasování o návrhu vyloučení 

problémového člena komunity. 

§28 
(1) O návrhu je hlasováno tajným hlasováním. K přijetí návrhu je třeba ⅔ většina 

přítomných zástupců. V případě schválení je návrh předán pedagogické radě. 

I – Závěrečná ustanovení 

§29 
(1) Změny týkající se pravidelného života školy, jakéhokoli rozhodnutí apod. může 

kterýkoli člen komunity navrhnout sám na jednání Studentské rady, 
prostřednictvím svého kapitána kruhu nebo iniciováním společného shromáždění. 

§30 
(1) Všechna doplňující ustanovení, rozhodnutí i pravidla vycházející z Ústavy školy 

musí být zapisována do dokumentu k tomu určenému. Tento dokument musí být 
přístupný všem členům školní komunity. 

§31 
(1) Změny Ústavy školy může provést pouze společné shromáždění, nebo Studentská 

rada. 
(2) Ke změně Ústavy školy je třeba ⅔ souhlas společného shromáždění, nebo 80% 

shoda všech členů Studentské rady. 


