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Článek I 
Účel směrnice 

Účelem této smern1ce je definovat podstatu, postavení a vymezit fungování 
studentské rady Vysoké školy NEWTON (dále jen "studentská rada") coby 
poradního orgánu rektora Vysoké školy NEWTON (dále jen "rektor"), v němž se 
sdružují zástupci z řad studentek a studentu Vysoké školy NEWTON (dále 
souborně též jen "studenti", jednotlivě pak "student"), kteří byli do studentské 
rady ve smyslu znění této směrnice řádně zvoleni. 

Článek II 
Poslání a činnost studentské rady 

1. Studentská rada zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi studenty a
rektorem, jakož i vedením a dalšími akademickými pracovníky vysoké školy.
2. Studentská rada zjišťuje názory studentu týkající se fungování vysoké
školy zejména pak ve vztahu k pedagogického a výukového procesu a dalším
činnostem tvořícím součást vysokoškolského studia studentu na vysoké školy,
formuluje zjištění a předkládá své vlastní návrhy na změny a zlepšení rektorovi
či jím určeným pověřeným osobám.
3. Studentská rada rovněž identifikuje a monitoruje případné problémy ve
fungování vysoké školy z pohledu studentu, hledá a navrhuje možné způsoby
jejich eliminace a nápravy rektorovi či jím určeným pověřeným osobám.
4. Studentská rada informuje studenty vysoké školy o duležitých změnách
ve fungování vysoké školy, zejména pak těch, které souvisí s plněním studijních
povinností ze strany studentu vuči vysoké škole, jejímu vedení i jednotlivým
akademickým pracovníkům v pozicích vyučujících.
5. Studentská rada se podílí na kontinuálním zlepšování fungování vysoké
školy, zlepšování podmínek ke studiu na vysoké škole, řízení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jakož i na celkovém rozvoji vysoké školy.
6. Studentská rada má právo předkládat rektorovi či jím určeným
pověřeným osobám návrhy nových projektu, aktivit, činností apod. a následně
participovat na jejich realizaci.

Článek Ill 
Organizace studentské rady 

1. Studentská rada Vysoké školy NEWTON je rozdělena na základní
organizační jednotky, tzv. místní dílčí studentské rady, přičemž každá z nich
zastupuje zájmy studentu právě jednoho konkrétního studijního programu
zapsaných ke studiu v právě jednom konkrétním stejném místě studia.
2. Místy studia se přitom rozumí místa studia Praha, Brno a Bratislava.
3. Studijními programy se rozumí jednak bakalářský studijní program
"Ekonomika a management" a jednak navazující magisterský studijní program
"Ekonomika a management".
4. S účinnosti od AR 2022/2023 až do odvolání je tudíž studentská rada
Vysoké školy NEWTON rozdělena na šest svých základních organizačních
jednotek v podobě místních dílčích studentských rad, které jsou označovány jako
"SR Bc. Praha", "SR Bc. Brno", "SR Bc. Bratislava", "SR Ing. Praha", "SR Ing.
Brno" a "SR Ing. Bratislava".
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Článek IV 
Funkční období členť.i studentské rady 

1. Členové studentské rady jsou voleni na období nejvýše tří po sobě
následujících akademických roku. Student muže být členem studentské rady
zvolen i opakovaně.
2. Není-li níže uvedeno jinak, pracuje každá místní dílčí studentská rada
kontinuálně tak, že se v každém akademickém roce konají v souladu se zněním
čl. VI této směrnice pouze doplňovací volby nových členu místní dílčí studentské
rady zastupujících v této místní dílčí studentské radě v daném akademickém roce
nově nastoupivší studenty 1. ročníku studia.
3. Člen studentské rady má kdykoliv právo se členství ve studentské radě
vzdát. Jeho členství ve studentské radě zanikne dnem, kdy doručí rektorovi v
písemné či e-mailové podobě oznámení o vzdání se členství ve studentské radě,
popř. dnem pozdějším, který ve svém oznámení jako den vzdání se členství ve
studentské radě výslovně uvede.
4. Pokud k poslednímu dni akademického roku zanikne ať již z jakýchkoliv
duvodu členství všech členu dané místní dílčí studentské rady ve složení,
v jakém se v daném akademickém roce v daném místě studia sešla na svém
inauguračním setkání, tato místní dílčí studentská rada (tedy studentská rada
konkrétního studijního programu vymezeného v odst. 3 čl. III této směrnice v
konkrétním místě studia vymezeném v odst. 2 čl. III této směrnice) zaniká.
S. Pokud konkrétní místní dílčí studentská rada zanikne, konají se
v nastávajícím akademickém roce v příslušném místě studia pro příslušný
studijní program úplné volby do místní studentské rady v souladu s ustanoveními
čl. VI této směrnice za účasti studentu všech ročníku příslušného studijního
programu v daném místě studia.
6. Pokud člen místní dílčí studentské rady změní místo svého studia na
vysoké škole, popř. změní studijní program svého studia na vysoké škole, jeho
členství ve studentské radě zaniká.
7. Pokud student úspěšně ukončí studium, přeruší studium, zanechá studia,
je vyloučen ze studia nebo předčasně ukončí studium, jeho členství 
ve studentské radě zaniká. 
8. Pokud je člen studentské rady disciplinárně potrestán v souladu
s příslušnými ustanoveními disciplinárního řádu vysoké školy, jeho členství
ve studentské radě zaniká.
9. Pokud student nesplní podmínky pro zápis do dalšího ročníku studia a
není mu rektorem umožněn ani podmíněný zápis do dalšího ročníku studia, jeho
členství ve studentské radě zaniká.

Článek V 
Volební komise 

1. Pro účely voleb do studentské rady je rektorem pro každý akademický
rok nejpozději v průběhu 1. týdne výuky jmenována volební komise pro volby do
studentské rady Vysoké školy NEWTON (dále též jen "volební komise").
2. Volební komise je tříčlenná, jeden člen je jmenován z řad zaměstnanců
vysoké školy, dva členové pak z řad studentu vysoké školy. Složení volební
komise rektor oznámí způsobem v rámci vysoké školy obvyklým.
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3. První setkání volební komise se uskuteční v co možná nejkratší době od
jejího jmenování. První setkání volební komise svolává rektor.
4. Na svém prvním setkání volební komise prověří složení studentské rady v
podobě jednotlivých místních dílčích studentských rad z minulého akademického
roku a rozhodne, zda se v souladu s ustanoveními čl. IV této směrnice budou v
aktuálním akademickém roce v případě každé konkrétní místní dílčí studentské
rady konat úplné či pouze doplňovací volby.
S. O pruběhu voleb sepisuje volební komise zápis, jehož nedílnou součástí je
buď konstatování o volbě nových členu místní dílčí studentské rady, jakož i o
celkovém složení členu dané místní dílčí studentské rady oprávněných k účasti
na jejím úvodním inauguračním setkání, nebo rozhodnutí o tom, že daná místní
dílčí studentská rada nebude pro příslušný akademický rok ustavena, a to včetně
uvedení příslušného duvodu takového rozhodnutí.
6. Volební komise ukončí svoji činnost v den úvodního inauguračního setkání
poslední ze všech místních dílčích studentských rad„ popř. poté v den, kdy
rektorovi oznámí, že zbylé místní dílčí studentské rady, kde dosud úvodní
inaugurační setkání neproběhlo, nebudou pro daný akademický rok ustaveny.

Článek VI 
Volba členť.l 

1. Do místní dílčí studentské rady vysílají své zástupce studenti jednotlivých
ročníku studia příslušného studijního programu v daném místě studia, a to bez
ohledu na formu svého studia (prezenční, kombinovanou či distanční).
2. Maximální počet zástupcu každého jednotlivého ročníku v místní dílčí
studentské radě jsou čtyři.
3. Kandidovat na členství v místní dílčí studentské radě muže vždy pouze
student vysoké školy, který je zapsán do příslušného studijního programu v
příslušném místě studia (dále též jen "kandidát" či "kandidáti").
4. V případě konání pouze doplňovacích voleb se muže kandidátem na
členství v místní studentské radě stát pouze student 1. ročníku studia
příslušného studijního programu zapsaný ke studiu v příslušném místě studia.
S. Kandidáti na členství v místních studijních radách jsou v době před
konáním voleb navrhováni anonymně, přičemž student muže za kandidáta
navrhnout i sám sebe. Své návrhy na kandidáty muže připojit i rektor.
6. Sběr návrhu na kandidáty na členství v místních studijních radách probíhá
v elektronické podobě prostřednictvím rektorem zvolené a předem oznámené
softwarové platformy, která je studentum běžně přístupná, a to minimálně po
dobu 7 kalendářních dnu.
7. Do dvou pracovních dnu po ukončení sběru návrhu jsou všichni navržení
kandidáti e-mailem zaslaným na jejich školní e-mailovou adresu kontaktováni
volební komisí s výzvou, aby svoji kandidaturu na členství v místní dílčí
studentské radě potvrdili. Kandidát, který svoji kandidaturu do 3. kalendářního
dne následujícího po odeslání výzvy e-mailem či osobně ve výzvě uvedenému
zástupci volební komise výslovně nepotvrdí, není nadále za kandidáta
považován.
8. Volební komise následně sestaví výsledné listiny kandidátu do všech
jednotlivých místních dílčích studentských rad s uvedením, za jaký ročník studia
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každý jednotlivý kandidát kandiduje a v jaké formě studia studuje. Listina 
kandidátu muže být i prázdná. 
9. Kandidáti zapsaní na listině kandidátu mají právo realizovat osobní
volební kampaň na podporu své kandidatury na členství ve studentské radě
v prostorách vysoké školy, pro realizaci kampaně však musí využít pouze takové
prostředky, které nijak nenarušují běžný chod vysoké školy. Kampaň muže začít
nejdříve 7. kalendářní den předcházející dni konání voleb do studentské rady,
skončit pak musí nejpozději 24 hodin před jejich zahájením.
10. Oprávněným voličem v rámci voleb do místní dílčí studentské rady je
každý student zapsaný ke studiu příslušného studijního programu v příslušném
místě studia. V případě konání pouze doplňovacích voleb je oprávněným voličem
každý student 1. ročníku studiu příslušného studijního programu zapsaný ke
studiu v příslušném místě studia.
11. Pro účely voleb do studentské rady se oprávněným voličem stává každý
student vysoké školy, který má vedeno aktivní studium v informačním systému
IS vysoké školy.
12. Volby do studentské rady probíhají výlučně elektronickou formou, a to v
předem určený jediný den v období od 9.00 do 18.00 hod.
13. Informační e-mail o konání voleb do studentské rady obdrží všichni
oprávnění voliči nejpozději 7. kalendářní den předcházející dni konání voleb.
14. V den konání voleb obdrží ještě před jejich zahájením oprávněný volič e
mailem osobní přístupové údaje umožňující následné vyplnění formuláře
elektronického volebního lístku (dále též jen "volební lístek") v aplikaci
electionrunner.com.
15. Volební lístek oprávněný volič upraví zaškrtnutím jména nejvýše jednoho
na něm uvedeného kandidáta do příslušné místní dílčí studentské rady. Namísto
volby na volebním lístku uvedeného kandidáta přitom muže alternativně
navrhnout a současně tím i zvolit i jiného kandidáta, který nebyl navržen před
konáním voleb a nebyl tudíž ani zapsán na listině kandidátu.
16. Dle své vule upravený volební lístek odešle oprávneny volič
prostřednictvím aplikace electionrunner.com, musí tak ale učinit v den konání
voleb a v době, kdy v daný den volby probíhají.
17. Před a rovněž v okamžiku po ukončení doby určené pro hlasování v den
konání voleb bude přístup do aplikace pro oprávněné voliče znemožněn.
18. Volební komise se seznámí s výsledky hlasování v nejkratší možné době.
19. V případě kandidátu, kteří byli nově navržení až teprve právě
prostřednictvím volebních lístku, volební komise ověří, zdali se jedná o studenty,
kteří mohou kandidovat na členství v příslušné místní dílčí radě dle odst. 3 a 4,
čl. VI této směrnice.
20. Kandidátum navrženým až teprve v pruběhu voleb, kteří mohou
kandidovat na členství v příslušné místní dílčí studentské radě, odešle volební
komise na jejich školní e-mailovou adresu výzvu, aby svoji kandidaturu na
členství v místní dílčí studentské radě potvrdili. Kandidát, který svoji kandidaturu
do 3. kalendářního dne následujícího po odeslání výzvy e-mailem či osobně ve
výzvě uvedenému zástupci volební komise výslovně nepotvrdí, není nadále za
kandidáta považován.
21. Pokud byl oprávněným voličem na volebním lístku uveden kandidát, který
nemuže na členství v příslušné místní dílčí studentské radě kandidovat, je tento
volební lístek považován za neplatný.
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22. Volební komise vyhodnotí prostřednictvím aplikace electionrunner.com
odevzdané volební lístky ve vztahu ke každé jednotlivé místní dílčí studentské
radě, přičemž sečte hlasy oprávněných voliču pro jednotlivé kandidáty, kteří
mohou na členství v této místní dílčí studentské radě kandidovat.
23. Členy místní studentské rady se stanou tí nejvýše čtyři kandidáti za každý
ročník studia, kteří ve volbě získali od oprávněných voličů nejvyšší počty hlasu.
24. Členem místní studentské rady se muže stát pouze ten kandidát, který ve
volbě získal od oprávněných voličů alespoň jeden hlas.
25. V případě, kdy se postupem a za pravidel popsaných výše nestane pří
úplných volbách členem místní dílčí studentské rady žádný kandidát, volební
komise rozhodne o tom, že daná místní dílčí studentská rada nebude pro daný
akademický rok ustavena.
26. Výsledky voleb do studentské rady Vysoké školy NEWTON v podobě
výsledku voleb do všech jednotlivých místních dílčích studentských rad, popř.
konstatování, že některá z místních dílčích studentských rad nebude ustavena,
oznámí volební komise obvykle nejpozději do 7 kalendářních dnu po dni konání
voleb.
27. Místní dílčí studentská rada oficiálně zahájí v daném akademickém roce
svojí činnost na svém úvodním inauguračním setkání, jehož se účastní všichni
její členové bez ohledu na to, zdali byli zvoleni v daném akademickém roce či
v akademických letech předchozích, a rektor nebo jím určená pověřená osoba.

Článek VI 
Zasedání 

1. Zasedání místní dílčí studentské rady se uskuteční na základě
návrhu/podnětu ze strany členu studentské rady nebo rektora, popř. jím určené
pověřené osoby.
2. Zasedání místní dílčí studentské rady probíhá minimálně jedenkrát
v každém semestru (minimálně lx za zimní semestr a lx za letní semestr).
Konkrétní termíny zasedání stanoví obvykle rektor čí jím určená pověřená osoba.
3. Minimálně jedenkrát za každý akademický rok se pak sejde na společném
zasedání celá studentská rada Vysoké školy NEWTON. Místo a termín tohoto
setkání stanoví rektor či jím určená pověřená osoba.
4. Na pozvání kteréhokoliv člena studentské rady se muže jejího zasedání
zúčastnit jako host student, akademický či jiný pracovník vysoké školy, jakož i
jiná osoba; tuto skutečnost je však příslušný člen studentské rady povinen
předem oznámit rektorovi či jím určené pověřené osobě, a to způsobem na
vysoké škole obvyklým.

Článek VII 
Výstupy 

1. Z každého zasedání místní díčlí studentské rady i společného zasedání
studentské rady Vysoké školy NEWTON je sestaven zápis, který je podepsán
minimálně jedním zástupcem z řad členu studentské rady a případně též dalšími
osobami, které se zasedání účastnily.
2. Zápis ze zasedání studentské rady vytváří vždy jeden z členu studentské
rady, který je touto činností studentskou radou pověřen.
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3. Činnost studentské rady podléhá hodnocení zejména ze strany studentu
vysoké školy, které studentská rada ve smyslu znění čl. I a II této směrnice
reprezentuje a zastupuje. Studentská rada je přitom povinna provést alespoň
jedenkrát za akademický rok, obvykle pak v pruběhu měsícu dubna až května,
vhodnou formou (např. formou dotazníku, ankety, rozhovoru apod.) evaluaci své
činnosti ze strany studentu daného studijního programu v daném místě studia.
4. Činnost studentské rady má právo hodnotit rovněž rektor, a to z pohledu
její prospěšnosti pro studenty i rozvoj vysoké školy. V závislosti na výsledcích
svého hodnocení aktivity a výstupu činnosti studentské rady má rektor možnost
přiznat všem či jednotlivým členum studentské rady jednorázové mimořádné
stipendium vysoké školy.

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího podpisu rektorem.
2. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší směrnice rektora NEWTON
College č. 3/2018, ze dne 25. září 2018.

V Praze dne 3. října 2022 

MUDr. Jan Mojžíš, MBA 
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