Studentské předčasné parlamentní volby 2013

2. října 2013 se naše škola zapojila do Studentských předčasných parlamentních voleb
2013 společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Studentské volby jsou součástí vzdělávacího
programu Jeden svět na školách, projektu Kdo jiný? Ten je zaměřený na podporu aktivní
účasti mladých lidí v občanské společnosti. Navazuje na studentské volby, které proběhly
v roce 2010, v září a v prosinci 2012. Letošních voleb se také účastnili studenti starší patnácti
let a volili politické strany a hnutí kandidující do předčasných parlamentních voleb v České
republice. Studentské volby přibližují studentům základní demokratické principy, volební
systém České republiky a podporují dialog o této problematice mezi studenty.

Nejvíce hlasů ve studentských volbách v naší škole obdržely společně TOP 09 a ODS,
každá 34. Dalšími v pořadí byly společně ANO 2011 a ČSSD s 25 hlasy. Voleb se zúčastnilo
celkem 211 studentů z 321 studujících naší střední školy. Projektu Studentské předčasné
parlamentní volby 2013 se ve dnech 2. až 3. října 2013 zúčastnilo v České republice 434 škol
- 174 gymnázií, 210 středních odborných škol a 50 učilišť. Zde nejvíce hlasů obdržela
TOP 09 (9 000) tj. 17,80%, Česká pirátská strana (8 961) tj. 17,73% a ANO 2011 (6 796)
tj. 13,44%.

Vlastní organizace voleb se zhostila volební komise s předsedkyní Martinou
Landauerovou a její další členové - Aneta Čásarová a Adam Buchta. Za organizaci voleb
děkujeme nejen členům volební komise, ale i Nikole Kubátové a Adamu Chramostovi i všem,
kdo k volbám přišli.

PhDr. Josef Brodníček, Mgr. Bohdana Soukupová

Studentské volby
Ve dnech 2. a 3. října se konaly na středních školách České republiky – i na naší škole
- studentské předčasné parlamentní volby.
Studenti všech ročníků se postupně shromáždili, aby mohli volit politické strany
kandidující do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V učebně, kde se
konaly volby, si popořadě každý zvolil za závěsem svého kandidáta a anonymní hlas
hodil do schránky. Volba nebyla ale až tak snadná, každá strana nabízela jiné
priority. Nejlépe dopadla strana TOP 09, další uspěla Česká pirátská strana, která letos
zaznamenala velký ohlas.
Podle mého názoru studenti mají na volby neutrální názor, jelikož většina
z nich není ještě zletilá a nemají s praktickou politikou dostatek zkušeností, ale
přesto si myslím, že je správné zařadit do voleb i mladistv é.
Hana Muzikářová, 2. ZL

