Stanovy Studentské rady Církevního domova mládeže
Petrinum
1. Úvodní ustanovení
(1) Studentská rada při CDM Petrinum (dále jen rada) je samosprávným nezávislým orgánem
studentů Církevního domova mládeže Petrinum, se sídlem na Veveří 15, 602 00 Brno (dále
jen domov).
(2) Členem rady se může stát každý student domova, který má zájem podílet se na rozvoji
domova a přispívat k realizaci jednotlivých akcí. Zájemce o členství přijímá předseda po
konzultaci se studentskou radou.
(3) Každý student domova a vychovatel je oprávněn se na radu obracet se svými podněty,
žádostmi či stížnostmi.
(4) Cílem Studentské rady je:
a) rozvíjet klíčové kompetence studentů;
b) informovat studenty o dění na domově;
c) pracovat na zkvalitňování a modernizaci prostředí na domově;
d) fungovat jako mediátor mezi studenty a vychovateli;
e) podporovat spolupráci mezi studenty a vychovateli;
f) organizovat zájmové i jiné akce schválené a garantované vedením domova, či
napomáhat jejich realizaci.
(5) Členové Studentské rady:
a) Mandát člena Studentské rady vzniká jeho jmenováním předsedou Studentské rady;
b) Mandát člena Studentské rady zaniká:
a.
odvoláním zasedáním Studentské rady;
b.
vyloučením z domova;
c.
ukončením pobytu na domově;
d.
rezignací;
e.
smrtí.
c) Člen Studentské rady má právo:
a.
účastnit se zasedání rady;
b.
hlasovat na zasedání rady;
c.
předkládat vlastní návrhy týkající se cílů studentské rady.
d) Člen Studentské rady plní usnesení Studentské rady, informuje studenty o
projednávaných a projednaných záležitostech, seznamuje je se záměry a
aktivitami Studentské rady;
e) Člen Studentské rady tlumočí radě podněty a návrhy studentů.

2. Orgány rady
I.

II.

III.

IV.

Zasedání Studentské rady
(1) Zasedání Studentské rady je shromáždění členů Studentské rady;
(2) Zasedání Studentské rady svolává předseda nebo místopředseda;
(3) Mohou tak učinit z podnětu vlastního, kteréhokoliv studenta, člena předsednictva
nebo vychovatele;
Učinit tak musí, shodne-li se na tom třetina všech členů rady;
Na zasedání může být přítomný, nebo na něm kultivovaně projevit a obhájit vlastní
postoj kterýkoliv student nebo vychovatel, pokud se členové Studentské
rady neusnesli jinak;
(4) Pokud se projednává návrh, při kterém je nutné hlasovat, předseda po vyslechnutí
názorů a podnětů přítomných ukončí debatu a zahájí hlasování.
Hlasování probíhá následovně:
a) právo hlasovat má pouze člen Studentské rady, a pokud není přítomen,
nemá právo dodatečně hlasovat;
b) pro přijetí se musí vyslovit nadpoloviční většina všech členů rady;
c) pro odvolání předsedy, místopředsedy nebo člena rady se musí vyslovit
dvě třetiny členů Studentské rady;
(5) Zasedání Studentské rady má následující pravomoci:
a) měnit stanovy a schvalovat vnitřní předpisy Studentské rady;
b) volit předsedu a místopředsedy Studentské rady;
c) odvolávat předsedu, místopředsedy a členy Studentské rady;
d) schvalovat návrhy a podněty k předložení vedení domova;
e) schvalovat a stanovovat oficiální postoj Studentské rady k jednotlivým
tematikám, problémům a událostem na domově.
Předsednictvo
(1) Předsednictvo Studentské rady je složeno z předsedy a dvou místopředsedů;
(2) Předsednictvo koordinuje činnost rady a vykonává úkoly plynoucí
z usnesení zasedání rady.
Předseda
(1) Předseda Studentské rady je odpovědný zasedání rady. Řídí jednání zasedání rady;
(2) Předsedou se stává člen Studentské rady, který je zvolen zasedáním Studentské rady.
Dále také schválen ředitelem CDM Petrinum;
(3) Předseda jmenuje členy Studentské rady do jednotlivých funkcí;
(4) Předseda reprezentuje Studentskou radu;
(5) Předseda přijímá nové členy Studentské rady;
(6) Mandát předsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním Studentské rady nebo ředitelem;
b) vyloučením z domova;
c) rezignací;
d) vypršením délky trvání tohoto mandátu, kterou je jeden rok;
e) smrtí.
1. Místopředseda
(1) 1. Místopředseda v případě nepřítomnosti předsedy dočasně nabývá jeho
pravomocí;
(2) 1. Místopředsedou se stává člen Studentské rady, který je zvolen zasedáním
Studentské rady;
(3) 1. Místopředseda reprezentuje Studentskou radu;
(4) Mandát 1. místopředsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním Studentské rady;

b)
c)
d)
e)
V.

vyloučením z domova;
rezignací;
vypršením délky trvání tohoto mandátu, kterou je jeden rok;
smrtí.

2. Místopředseda
(1) 2. Místopředseda v případě nepřítomnosti předsedy a 1. místopředsedy dočasně
nabývá jeho pravomocí;
(2) 2. Místopředsedou se stává člen Studentské rady, který je zvolen zasedáním
Studentské rady;
(3) 2. Místopředseda reprezentuje Studentskou radu;
(4) Mandát 2. místopředsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním Studentské rady;
b) vyloučením z domova;
c) rezignací;
d) vypršením délky trvání tohoto mandátu, kterou je jeden rok;
e) smrtí.

3. Společná ustanovení
(1) Studentská rada komunikuje se studenty a mezi sebou jak standardně, tak pomocí online
komunikačních kanálů, které vyhovují jejím potřebám.

4. Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Studentskou radou a ředitelem domova.
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