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ÚSTAVA STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
platná od 28. února 2018 

 

ČLÁNEK I. - ÚVOD 

Tento dokument vymezuje základní poslání a pravomoci studentského parlamentu (dále jen SP). 

Byl postupně vytvářen ředitelem školy, přípravným týmem a zástupci tříd, kteří se na jeho konečné 

podobě usnesli při prvním zasedání.  

 

ČLÁNEK II. - CÍLE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

1. SP je samosprávný orgán žáků zřízený podle Školního řádu Gymnázia, Ústí nad Orlicí (Bod A, 

    odst. 2, písmeno d) a podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., (§ 21, odst. d, dříve § 8),  ve  

    kterých se píše: „žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do  

    nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel  

    školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.“ 

2. Cílem SP je být poradním orgánem ředitele školy a umožňovat komunikaci mezi vedením  

    školy a studenty. 

3. SP hájí zájmy studentů v souladu se školním řádem. 

4. SP pomáhá při realizaci školních akcí nebo je sám navrhuje a pořádá. 

5. SP pomáhá vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a žáky. 

 

ČLÁNEK III. - PRAVOMOCI STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

1. SP je spolu s pedagogickou radou poradním orgánem ředitele školy. 

2. SP podporuje studentské iniciativy, jejichž cílem je zlepšit život ve škole. 

3. SP sám v souladu se školním řádem a se souhlasem ředitele školy spolupořádá nebo zcela 

    pořádá některé aktivity. 

4. SP se vyjadřuje k různým aspektům života školy a o svých názorech informuje její vedení. 

 

ČLÁNEK IV. - ČLENSTVÍ VE STUDENTSKÉM PARLAMENTU 

1. SP je tvořen pouze studenty školy z jednotlivých tříd a členství v něm je dobrovolné. 

2. Zástupci tříd jsou voleni jednotlivými třídami školy podle většinového systému – do SP se 

    dostanou ti dva kandidáti, kteří dosáhli největšího počtu hlasů třídy.  

3. Jiná doplňující pravidla voleb si třída může stanovit sama.  

4. Každá třída volí dva své zástupce, kteří se pravidelně účastní zasedání SP. 

5. Mandát vzniká zvolením zástupce jeho vlastní třídou.  

6. Mandát zaniká posledním dnem školního roku. Na začátku školního roku se tak vždy ve třídách  

    konají nové volby. Mandát studentů maturitních ročníků zaniká ukončením jejich studia. 

7. Zástupce třídy je povinen zastupovat její zájmy. 

8. Členové SP jsou povinni seznamovat spolužáky s výsledky zasedání. 

 

ČLÁNEK V. - ČINNOST STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

1. Zasedání SP se mohou účastnit zástupci tříd, ředitel školy a ředitelem jmenovaný koordinátor   

    SP. Jiné osoby mohou být přítomny na zasedáních jen se souhlasem nadpoloviční většiny  

    přítomných zástupců.  

2. SP se bude scházet v pravidelných intervalech, obvykle jednou za dva týdny.  

3. SP si zvolí svého předsedu, místopředsedu, zapisovatele a pokladníka. 

4. Předseda SP připravuje jednotlivá zasedání, řídí jejich průběh a je zodpovědný za organizaci  

    dalších společných akcí SP.   
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5. Zápisy z jednání pořídí zapisovatel a zveřejní je na školním webu. 

6. Koordinátor SP je pracovník gymnázia pomáhající při vzniku a řízení SP. Seznamuje také  

    zástupce tříd s chodem školy z pohledu učitelů a napomáhá členům osvojit si pravidla  

    demokratické diskuze.  

7. SP je na daném zasedání usnášeníschopný, pokud je právě přítomno alespoň 13 členů (více než  

    polovina zástupců tříd).  

8. Návrhy na jednání SP mohou podávat zástupci tříd, ředitel a učitelé. 

9. Podané návrhy na jednání shromažďuje předseda a před zasedáním o nich včas informuje  

    všechny členy SP, aby si k nim mohli připravit stanovisko.  

10. Hlasovací právo mají pouze zástupci tříd.  

11. Každý zástupce má při hlasování o návrzích jeden hlas.  

12. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných členů, pokud je SP usnášeníschopný.  

13. Zástupci mohou hlasovat i v nepřítomnosti pomocí elektronických zařízení, pokud je však SP  

      usnášeníschopný. 

14. Pro svou činnost SP zřizuje a spravuje Finanční fond studentského parlamentu. Tyto peníze má  

      svěřeny pokladník. 

 

ČLÁNEK VI. - ZÁVĚR 

Tato ústava vstoupila v platnost v den svého schválení na 1. zasedání dne 27. února 2018. Zástupci 

tříd se tímto zavazují ji dodržovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenal a uspořádal  

Jakub Brdíčko,  

koordinátor studentského parlamentu 

 

V Ústí nad Orlicí dne 28. února 2018 


