STUDENTSKÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021
POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI
Studentské volby na školách organizuje tříčlenná studentská volební komise. Volební komise působí s podporou určeného
pedagoga, tzv. školního garanta voleb.
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Sestavte tříčlennou studentskou volební komisi.
Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V kterékoliv fázi organizace voleb jej neváhejte
oslovit; garanta také průběžně informujte o tom, jak přípravy probíhají. Nemějte obavy požádat o pomoc rovněž
další pedagogy a své spolužáky.
Ve spolupráci s garantem a s vedením školy připravte seznamy voličů. Oprávněnými voliči jsou studenti školy
starší 15 let. Voleb se mohou zúčastnit jen studenti vaší školy.
Pro účely Studentských voleb rozlišujte mezi těmito třemi typy škol:
střední odborná škola (SOŠ);
střední odborné učiliště (SOU);
gymnázium.

Pokud je ve vaší škole sdruženo více typů vzdělávání (např. střední odborná škola – SOŠ – a střední odborné učiliště – SOU),
připravte si seznamy voličů z každého zvlášť. Zajistěte, aby byly také hlasovací lístky od studentů jednotlivých typů škol
odevzdány odděleně (tzn. do různých uren) a výsledky pak rovněž spočítejte a odešlete odděleně.
Pokud si nejste jisti, které z typů vzdělávání jsou na vaší škole zastoupeny, poraďte se se svým garantem Studentských voleb.
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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.
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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 (v případě větších škol připravte plenty alespoň dvě, zajistíte tak hladší
průběh voleb bez delšího čekání);
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 (některým školám se v minulosti osvědčilo o zapůjčení
urny požádat obecní úřad); pokud je ve vaší škole sdruženo více typů vzdělávání, připravte potřebné množství
uren (např. jednu pro SOŠ a druhou pro SOU) a označte je tak, aby bylo studentům zřejmé, do které z uren mají odevzdat lístek;
místo k sezení pro volební komisi (doporučujeme židle a stoly, na které lze přehledně umístit seznamy voličů).
Volební místnost zřetelně označte. Pro snazší orientaci voličů můžete cestu vyznačit pomocí směrovek.

Ve volební místnosti musí být připravené dostatečné množství hlasovacích lístků, ty jsou ke stažení na stránkách
jsns.cz/volby. Obsahují seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021.
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 totožnost voliče (např. dotazem na jméno a příjmení). Jméno zřetelně označíte v seznamu a vydáte voliči
jeden hlasovací lístek..
Při řádných volbách se voliči prokazují občanskými průkazy nebo cestovními pasy, ve Studentských volbách prokázání
totožnosti těmito ani jinými doklady není vyžadováno. Jméno může také dosvědčit jiný spolužák, pedagog apod.
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Je nepřípustné používat jiné než originální hlasovací lístky určené pro projekt Studentské volby, které najdete
na stránkách jsns.cz/volby.
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Za plentou volič zakroužkuje v hlasovacím lístku číslo politického subjektu, který volí. Může zakroužkovat číslo pouze
jednoho subjektu (politické strany, politického hnutí nebo koalice), jinak je lístek neplatný (viz níže).
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Za plentou smí být vždy pouze jeden volič.
Volič vhodí před komisí svůj hlasovací lístek do volební urny. Pokud je ve vaší škole sdruženo více typů vzdělávání,
ujistěte se, že každý student vhazuje hlasovací lístek do správné urny.
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Po ukončení voleb vy jako volební komise nejprve sečtete všechny hlasovací lístky, které byly odevzdány. Počet
odevzdaných hlasů musí odpovídat počtu zúčastněných voličů vyznačených v seznamu voličů. Pokud je ve vaší škole
sdruženo více typů vzdělávání, sčítání lístků proveďte pro každý zvlášť.
Toto sčítání opakujte dvakrát.

Poté vyřaďte neplatné lístky. Hlasovací lístek je neplatný, jestliže:
je zakroužkováno více politických stran, politických hnutí a koalic;
není zakroužkována žádná politická strana, politické hnutí či koalice;
politická strana, politické hnutí či koalice jsou označeny jinak než zakroužkováním čísla
(např. podtržením či zakroužkováním celého názvu subjektu)
z hlasovacího lístku není zřetelné, který subjekt je zakroužkován;
text na hlasovacím lístku je přeškrtán, přepsán, dopsán nebo jinak upraven;
hlasovací lístek je přetržený.
Platné hlasovací lístky rozdělte na hromádky podle označených politických stran, politických hnutí nebo koalic. Poté
spočítejte množství lístků v jednotlivých hromádkách, tím získáte počty hlasů udělených jednotlivým politickým
stranám, politickým hnutím a koalicím.
Toto sčítání opakujte dvakrát.

Sečtením hlasů udělených všem politickým subjektům získáte celkový počet platných hlasů.

Po sečtení hlasů udělených jednotlivým politickým stranám, politickým hnutím a koalicím zašle pedagog (garant)
výsledky hlasování sociologické agentuře pod unikátním přístupovým kódem školy, který obdrží od pořadatele Studentských voleb před volbami. Garant bude postupovat podle pokynů zaslaných zaregistrovaným školám.
Pokud je ve vaší škole sdruženo více typů vzdělávání, garant podle instrukcí odevzdá výsledky zvlášť.

Výsledky je nutné odeslat ke zpracování druhý den voleb, nejpozději do 14.00 hod.
Použité i nepoužité volební lístky po proběhnutí voleb zlikvidujte.
Po ukončení voleb uveďte volební místnost a ostatní využívané prostory do původního stavu
(odstraňte plakáty, plenty, uspořádejte lavice a židle apod.).

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI
Výsledky voleb na konkrétní škole garant voleb předá pouze sociologické agentuře, která zpracuje celkové výsledky Studentských voleb a předá je společnosti Člověk v tísni. Studentská volební komise a pedagog (garant) mají jako jediní přístup
k výsledkům Studentských voleb na vaší škole. Je na rozhodnutí vedení každé školy, zda výsledky voleb uveřejní, či nikoliv.
Studentská volební komise a pedagog (garant) musejí toto rozhodnutí respektovat a v případě, že se vedení školy rozhodne
výsledky voleb nezveřejnit, jsou povinni zachovat mlčenlivost.

VÝSLEDKY VOLEB A JEJICH PREZENTACE
Celkové výsledky Studentských voleb, zpracované spolupracující nezávislou sociologickou agenturou, zveřejníme druhý den
konání voleb ve večerních hodinách nebo následující den ráno na webových stránkách programu JSNS www.jsns.cz/volby
a na stránkách společnosti Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz.

