STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
Jeden svět na školách
Jak uspořádat volby na škole - Informace pro studenty
1.

Organizaci voleb na škole má na starosti zejména volební komise (složená ze tří studentů), která
pracuje pod vedením a garancí jednoho pedagoga (garanta voleb).

2.

Oslovte pedagoga, který bude garantem voleb na Vaší škole. Tento pedagog bude kontaktní osobou za
vaši školu – veškerá komunikace ohledně organizace voleb od nás bude probíhat směrem ke garantovi.

3.

S vedením školy je potřeba vyjednat konání voleb v termínu 28.-29. dubna 2014 (volby se mohou
konat buď v jednom, nebo v obou z těchto dnů).

4.

Sestavte volební komisi složenou celkem ze tří studentů a vylosujte předsedu volební komise.

5.

Pedagog (garant voleb) vyplní elektronickou přihlášku. Nejzazší termín pro přihlášení je
pondělí 1. dubna 2014.
PROSÍME NENECHÁVEJTE PŘIHLÁŠENÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Do přihlášky je mj. potřeba uvést i
složení volební komise (včetně kontaktů) a počet oprávněných voličů (studentů školy starších 15
let) - údaje, jejichž zjištění vyžaduje určitou časovou rezervu.

6.

Na emailovou adresu pedagoga (garanta voleb) bude zasláno potvrzení o zařazení Vaší školy
do STUDENTSKÝCH VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014.

7.

K propagaci samotných voleb ve vaší škole vám zašleme plakáty. Na plakátech bude volné pole pro
doplnění údajů o tom, kdy a kde se volby na Vaší škole budou konat.
PROPAGOVAT SMÍTE POUZE KONÁNÍ VOLEB JAKO TAKOVÉ, NIKOLIV JEDNOTLIVÉ POLITICKÉ
STRANY, HNUTÍ A KOALICE.

8.

Další materiály, které od nás jako organizační tým studentských voleb získáte (přes garanta):
pokyny pro volební komisi týkající se organizace voleb
pokyny pro voliče
příručku s informacemi o fungování Evropského parlamentu a jeho úloze v rámci Evropské unie, systému
voleb do tohoto orgánu, včetně návrhů doprovodných tematických aktivit
plakáty určené k propagaci voleb
volební hlasovací lístky
Garanti také získají unikátní přístup pro zadání výsledků voleb a pokyny k zasílání výsledků voleb.

9.

Při organizaci voleb se řiďte pokyny pro volební komisi. Zvýšenou pozornost věnujte sekcím, které se týkají
způsobu nakládání s hlasovacími lístky, způsobu sčítání hlasů a mlčenlivosti studentské volební komise a
pedagoga (garanta), kteří budou mít jako jediní přístup k výsledkům voleb na konkrétní škole.
Těšíme se na spolupráci a přejeme hodně zdaru!
www.jsns.cz/volby

