STUDENTSKÉ/ŽÁKOVSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY
POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI
Inspirací je stejnojmenný projekt vzdělávacího programu JSNS organizace člověk v tísni - Studentské volby. S jeho souhlasem jsou všechny
materiály upraveny pro podmínky zahraničních škol a jejich žáky (především 2. stupně).

Studentské/žákovské volby na školách organizuje tříčlenná volební komise. Volební komise působí s podporou další
osoby, např. pedagoga, tzv. školního garanta voleb.

1

Sestavte tříčlennou volební komisi.

2

Na přípravě Studentských/žákovských voleb spolupracujte s garantem voleb.

3

Připravte seznamy voličů.

4

Na seznamu voličů uveďte pouze jména a příjmení oprávněných voličů. Doporučujeme je abecedně seřadit podle
příjmení pro zjednodušení jejich vyhledávání při samotných volbách. Seznamy musejí být vytištěny na papíře. Seznam
voličů použijte pro kontrolu samotného aktu volby, ale ihned po provedení sčítání volebních lístků jej zlikvidujte!
Další proces zpracování výsledků voleb už bude zcela anonymní.

5

Připravte volební místnost (o tom, jak má volební místnost vypadat, se můžete poradit se svým garantem). Ve volební
místnosti musí být:

prostor pro úpravu hlasovacích lístků oddělený tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování, tj. nejlépe plenta, za kterou budou
voliči označovat svůj hlasovací lístek
stolek za plentou (s psacími potřebami);
volební urna – neprůhledná, po dobu voleb pevně uzavřená a „zapečetěná“, umístěná mimo plenty a v dohledu volební
komise; urnu vyrobte nebo zajistěte ve spolupráci s garantem;
místo k sezení pro volební komisi (doporučujeme židle a stoly, na které lze přehledně umístit seznamy voličů).

6

Volební místnost zřetelně označte.
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7

Věnujte čas před vlastními volbami diskuzi o jednotlivých kandidátech, volebním systému, jeho srovnání se zemí, kde
škola působí. Vytvořte hlasovací lístky.

8

Ve volební místnosti musejí být po celou dobu konání voleb přítomni alespoň dva členové volební komise.

9

Volič po příchodu do volební místnosti sdělí volební komisi své jméno. Vy jako volební komise přiměřeným způsobem
ověříte jeho totožnost (např. dotazem na jméno a příjmení). Jméno zřetelně označíte ve svém seznamu a vydáte voliči
jeden hlasovací lístek.

Při řádných volbách se voliči prokazují občanskými průkazy nebo cestovními pasy, ve Studentských/žákovských volbách
prokázání totožnosti těmito ani jinými doklady z praktických důvodů není vyžadováno.

10

Je nepřípustné používat jiné než originální hlasovací lístky určené pro projekt Studentské/žákovské prezidentské
volby.

11

Za plentou volič zakroužkuje v hlasovacím lístku číslo kandidáta, kterého volí. Může zakroužkovat číslo pouze jednoho
kandidáta, jinak je lístek neplatný (viz níže). Pokud čísla kandidátů nebudou ještě známa, bude volič kroužkovat jméno a
příjmení kandidáta.

12

Za plentou smí být vždy pouze jeden volič.

13

Volič vhodí před komisí svůj hlasovací lístek do volební urny.

14

Po ukončení voleb vy jako volební komise nejprve sečtete všechny hlasovací lístky, které byly odevzdány. Počet
odevzdaných hlasů by měl odpovídat počtu zúčastněných voličů vyznačených v seznamu voličů.
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15

Toto sčítání opakujte dvakrát.

16

Poté vyřaďte neplatné lístky. Hlasovací lístek je neplatný, jestliže:

je zakroužkováno více kandidátů;
není zakroužkován žádný kandidát;
je kandidát označen jinak než zakroužkováním;
z hlasovacího lístku není zřetelné, který kandidát je zakroužkován;
jméno na hlasovacím lístku je přeškrtáno, přepsáno, dopsáno nebo jinak upraveno;
hlasovací lístek je přetržený.

17

Platné hlasovací lístky rozdělte na hromádky podle označených kandidátů. Poté spočítejte množství lístků
v jednotlivých hromádkách, tím získáte počty hlasů udělených jednotlivým kandidátům.

18

Toto sčítání opakujte dvakrát.

19

Sečtením hlasů udělených všem kandidátům získáte celkový počet platných hlasů.

Po ukončení voleb uveďte volební místnost a ostatní využívané prostory do původního stavu.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Volební komise a garant mají jako jediní přístup k výsledkům Studentských/žákovských voleb na vaší škole. Je na
rozhodnutí vedení každé školy, zda výsledky voleb uveřejní, či nikoliv. Volební komise a garant musejí toto rozhodnutí
respektovat a v případě, že se vedení školy rozhodne výsledky voleb nezveřejnit, jsou povinni zachovat mlčenlivost.

