Kodex
Studentský tým je pro všechny mladé lidi a studenty, kteří mají chuť něco vymyslet a udělat něco
pro sebe a jiné lidi.
1. Studentský tým (dále jen ST)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Je zastřešován Bunkrem, o. s.
Působí v Třinci.
Sdružuje studenty třineckých středních škol.
Podporuje mimoškolské aktivity mladých lidí.
Přispívá ke zlepšování podmínek kulturního a sportovního vyžití studentů.
Přispívá ke zlepšování komunikace mez studeny, organizacemi a institucemi.
Zviditelňuje přínosy mimoškolní práce studentů pro školy a třineckou veřejnost.

Cíle:





Stmelování lidí, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas, mají dobré nápady a
organizačního ducha.
Realizovat nápady mládeže.
Dostat se do podvědomí veřejnosti.
Využít již existující potenciál třinecké středoškolské mládeže.

2. Členství ve ST
2.1 Přijetí do ST
a) Do ST je možno vstoupit na základě platného hlasování ST.
b) Ve ST není omezen počet zástupců za každou školu.
2.2 Řádné členství
a) Členství je podmíněno:
- platným přijetím - hlasováním
- účastí na pracovních schůzkách
- aktivním zapojením v realizaci cílů
- podporou aktivit a záměrů členů zastupujících jiné školy
- aktivním přispíváním k integraci mezi studenty zúčastněných škol
b) Řádný člen přispívá k realizaci zaměřených cílů ST.
c) Řádný člen vyvíjí aktivity s cílem zabezpečit následovníky pro ST.
2.3 Čestné členství
a) Student, který ukončí své studium na střední škole, může zůstat ve ST jako čestný člen a
dále podporovat a účastnit se aktivit ST.
b) Čestné členství může být schváleno pouze platným hlasováním.
c) Čestný člen se může účastnit zasedání, nikoli však hlasování.
2.4 Zbavení členství
a) O zbavení řádného členství rozhoduje zasedání platným hlasováním.
b) Zbavení řádného členství je následkem porušení podmínek členství:

- nedodržování zásad kodexu
- neochota účastnit se aktivit
- neúčast na pravidelných zasedáních
- jiné disciplinární narušení funkce ST
3. Koordinátoři ST
a) Činnost ST řídí koordinátoři: jeden student - volen z řad členů, druhý pracovník delegovaný za Bunkr o. s.
b) Koordinátoři spolu rozhodují, dělí se o úkoly, svolávají a účastní se schůzek,
vedou a uchovávají administrativu.
c) Koordinátor - pracovník Bunkru je odpovědný za soulad aktivit ST s platnými
zákony ČR.

4. Hlasovací právo
a) Hlasovací právo mají všichni řádní členové.
b) Hlasování se účastní řádní členové i koordinátoři. Návrhy jsou schvalovány souhlasem
koordinátora - pracovníka Bunkru a nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.
c) Zasedání je usnesení schopné jen tehdy, je-li přítomno alespoň 51% členů.

5. Zasedání ST
Zasedání ST se koná dle dohody členů za účasti alespoň jednoho zástupce každé školy.

