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Volební komise a garant, kteří budou mít jako jediní
přístup k výsledkům Studentských/žákovských voleb na
vaší škole, jsou povinni zachovat mlčenlivost ohledně
jejich výsledků, pokud tak rozhodne vedení školy.

Účast studentů i žáků ve Studentských/žákovských
prezidentských volbách je dobrovolná. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Ve Studentských/žákovských prezidentských volbách
volí především žáci 2. stupně.

U voleb volební komise přiměřeným způsobem ověří
totožnost voliče (ve Studentských/žákovských
volbách se totožnost voliče ověřuje pouze dotazem na
jméno a příjmení). 

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.

Volič obdrží od volební komise jeden hlasovací lístek
a volební komise si jeho účast zaznamená do
seznamu voličů. Každý volič smí hlasovat pouze
jednou.

Seznam voličů bude použit pouze školou pro kontrolu
samotného aktu volby, ihned po sčítání volebních lístků bude
volební komisí zlikvidován. Škola seznam dále nikomu
nepředává ani s ním jinak nepracuje. Další proces
zpracování výsledků voleb už bude zcela anonymní.

S hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků odděleného
tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.

Na hlasovacím lístku volič zřetelně zakroužkuje číslo
kandidáta, kterého volí. Povoleno je zakroužkovat
číslo pouze jednoho kandidáta.

Každý z kandidátů má na hlasovacím lístku číslo, které pro
něj vylosovala Státní volební komise. V případě, že čísla
kandidátů nebudou ještě známa, bude na hlasovacím lístku
uvedeno jméno a příjmení kandidáta. V tom případě bude
volič zřetelně kroužkovat jméno kandidáta.

 Hlasovací lístek je neplatný, jestliže: 

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

Poté, co volič v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacího lístku zakroužkuje číslo nebo jméno
kandidáta, kterého volí, přehne hlasovací lístek tak,
aby nebyla jeho volba vidět a zůstala tak tajná.

Hlasovací lístek volič vloží před volební komisí do
volební schránky (urny). 
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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).

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby

