Stanovy Studentského parlamentu
Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor
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1. Úvodní ustanovení
(1)

Studentský parlament je samosprávným nezávislým orgánem studentů Gymnázia
Pierra de Coubertina (dále jen „GPdC“), se sídlem nám. F. Křižíka 860/25, 390 01
Tábor, v souladu s §21 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů.

(2)

Každý student GPdC má právo volit a být zvolen do Studentského parlamentu, a to v
souladu se stanovami.

(3)

Každý student a pedagog je oprávněn se na Studentský parlament obracet se svými
podněty, žádostmi či stížnostmi.

(4)

Celkový počet členů Studentského parlamentu se rovná dvojnásobku aktuálního
počtu tříd školy.

(5)

Volby probíhají tímto způsobem:

a)

každá třída si mezi sebou zvolí dva delegáty. Tento výběr musí proběhnout
do 14 dnů od zahájení školního roku;

b)

tito delegáti se stávají členy Studentského parlamentu.

c)

Volí se:

5.c.a.

tajným hlasováním do urny ve třídě nebo

5.c.b.

hlasováním veřejným.

5.c.c.

Volby probíhají pouze ve vybraný den, pokud žák není přítomen, nemá právo
dodatečně hlasovat;

5.c.d. Volby probíhají celoškolně a každý žák GPdC disponuje jedním hlasem.
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d)

Poté má dosavadní Předseda (popřípadě Koordinátor (2. Část VI.)) společně
s dosavadním Správcem dva dny na oznámení složení Studentského parlamentu na
všech možných informačních kanálech.

(6)

Složení studentského parlamentu:

a)

Počet členů rovnající se dvojnásobku počtu tříd na škole. Z toho:

6.a.a. Předseda (2. Část III.)
6.a.b. 4 členové rady (2. Část II.)
6.a.c. Správce (2. Část IV.)
6.a.d. Mluvčí (2. Část V.)
(7)

Studentský parlament jedná vždy v souladu se školním řádem. Jednotliví členové jsou
za své jednání zodpovědní.

(8)

Cílem Studentského parlamentu je:

a)

rozvíjet klíčové kompetence studentů;

b)

informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich stanoviska;

c)

jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska studentů;

d)

organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.

(9)

Členové studentského parlamentu:

a)

Členové Studentského parlamentu jsou voleni vždy během prvního týdne od
přítomnosti třídy ve škole.

9.a.a. Třída, která není přítomna během voleb, vybere svého zástupce neprodleně po svém
návratu.
b)

Mandát člena Studentského parlamentu vzniká dnem oznámení výsledků školních
voleb, na stanovených informačních zdrojích Studentského parlamentu, na základě
počtu hlasů.

c)

Mandát člena Studentského parlamentu zaniká:

9.c.a. posledním dnem mandátu;
9.c.b. přestupkem proti Školního Řádu GPdC který je potrestaný kázeňským opatřením od
důtky třídního učitele výše;
9.c.c.

odvoláním Zasedáním (2. Část I. čl. 10);

9.c.d. předložením petice s podpisy minimálně 100 žáků GPdC;
9.c.e. rezignací k rukám Předsedy (2. Část III.).
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d)

Po zániku mandátu člena StuPa má třída, jejíž zástupce byl
odvolán, měsíc na zvolení nového zástupce.

e)

Člen Studentského parlamentu má právo:

9.e.a. účastnit se Zasedání (2. Část I.);
9.e.b. hlasovat na Zasedání;
9.e.c. předkládat návrhy usnesení;
9.e.d. volit a být volen do orgánů samosprávy.
f)

Správce (2.IV.) má povinnost tlumočit Studentskému parlamentu podněty a návrhy
studentů podané prostřednictvím facebookové stránky nebo emailové adresy. Stejně
tak má povinnost tlumočit podněty a návrhy jemu podané každý ze členů
Studentského parlamentu.

g)

V případě absence obou delegátů na zasedání StuPa, se třída vzdává práva na
dodatečné hlasování.

2. Orgány samosprávy
I.Zasedání
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(1)

Zasedání je shromáždění Členů Studentského parlamentu, Rady a Předsedy a je
nejvyšším orgánem samosprávy.

(2)

Zasedání jsou veřejná; předsedající je však oprávněn vykázat účastníky narušující
řádný průběh jednání.

(3)

Zasedání probíhá minimálně jednou za měsíc.

(4)

Zasedání svolává Předseda a učiní tak pokud,

a)

usnese-li se na tom Rada;

b)

požádá-li o to alespoň jedna třetina Členů Studentského parlamentu;

c)

požádá-li o to Koordinátor (2. Část VI.).

(5)

Zasedání je usnášeníschopné, je-li zastoupena alespoň polovina všech třid přičemž je
přítomna 1/3 všech členů StuPa. Pokud se projednává návrh, při kterém je nutné
hlasovat, Předseda ukončí debatu a zahájí hlasování.
Hlasování probíhá následovně:

I.5.a)

právo hlasovat mají pouze zvolení delegáti.
Pokud nejsou členové přítomni na zasedání, nemají právo dodatečně hlasovat;

I.5.b)

hlasování je veřejné;

I.5.c)

pro přijetí se musí vyslovit nadpoloviční většina.

(6)

Zasedání rozhoduje formou usnesení.

(7)

Zasedání má následující pravomoci:

I.7.a)

měnit Stanovy a schvalovat vnitřní předpisy Studentského parlamentu GPdC;

I.7.b)

volit a odvolávat Předsedu a členy Rady;

I.7.c)

zakládat a rozpouštět dočasné poradní orgány Studentského parlamentu
GPdC.

(8)

Volba Předsedy (2.Část III.) dle čl. 1 odst. 6 písm. b) probíhá tajným hlasováním.
Každý člen Studentského parlamentu disponuje jedním hlasem. Předsedou je v
prvním kole zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů. Pokud Předseda není zvolen v prvním kole, do druhého kola
postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který
získá vyšší počet odevzdaných hlasů. Předseda může být odvolán usnesením
nadpoloviční většiny všech členů Studentského parlamentu.

(9)

Volba členů Rady (2. Část II.) dle čl. 1 odst. 6 písm. b) probíhá tajným hlasováním.
Každý člen Studentského parlamentu disponuje čtyřmi hlasy; každému jednotlivému
kandidátovi může udělit pouze jeden hlas. Členy Rady jsou zvoleni nejvýše čtyři
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří získají nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů. Pokud nejsou zvoleni čtyři členové Rady, proběhne doplňovací
volba na uvolněná místa v Radě. Doplňovací volba probíhá stejným způsobem jako
volba řádná, avšak členové Studentského parlamentu disponují jen takovým počtem
hlasů, který odpovídá počtu uvolněných míst v Radě. Pokud v průběhu volebního
období některému z členů Rady zanikne mandát, na nejbližším Zasedání proběhne
doplňovací volba.

(10)

Volba Správce (2. Část IV.) a Mluvčího (2. Část V.) dle čl. 2 odst. 3. probíhá veřejným
hlasováním. Každý člen Rady a Předseda disponuje jedním hlasem. Správcem nebo
Mluvčím je v prvním kole zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční
většinu všech hlasů. Pokud kandiduje člen Rady, má zbytek Rady povinnost náhodně
vybrat člena Studentského parlamentu jako jeho náhradu v hlasování. Pokud Správce
nebo Mluvčí není zvolen v prvním kole, do druhého kola postupují dva kandidáti s
nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který získá vyšší počet hlasů.
Správce nebo Mluvčí může být odvolán usnesením nadpoloviční většiny všech členů
Rady, pokud se jedná o člena Rady, má zbytek Rady povinnost náhodně vybrat člena
Studentského parlamentu jako jeho náhradu v hlasování.

(11)

Proces odvolání jakékoliv funkce probíhá tímto způsobem:

I.11.a) podání návrhu na odvolání jakýmkoliv členem Studentského parlamentu k rukám
Předsedy;
I.11.b) Předseda má povinnost poté vyvolat hlasování;
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I.11.c) k usnesení dojde, pokud se vyjádří více jak polovina všech členů Studentského
parlamentu;
I.11.d) usnesení je definitivní.
(12)

Povinnosti prvního zasedání v roce (plněny v tomto pořadí):

I.12.a) Koordinátor (2. Část VI.) vyvolá volbu Předsedy;
I.12.b) Nově zvolený Předseda (2. Část III.) vyvolá volbu Rady (2. Část II.);
I.12.c) Rada (s Předsedou) shromáždí kandidáty na funkce Správce (2. Část IV.) a Mluvčího (2.
Část V.);
I.12.d) Rada (s Předsedou) zvolí Správce a Mluvčího.
II.Rada
(1)

Rada Studentského parlamentu je složena z Předsedy a čtyř členů volených
Zasedáním z řad členů Studentského parlamentu.

(2)

Rada řídí činnost samosprávy a vykonává úkoly plynoucí z usnesení Zasedání a úkoly
zadané Předsedou.

(3)

Rada s Předsedou mají povinnost zvolit Správce (2. Část IV.) a Mluvčího (2. Část V.).

(4)

Rada spolupracuje s příslušnými orgány GPdC, a to zejména s vedením školy a
Školskou radou.

(5)

Mandát člena Rady vzniká volbou na Zasedání.

(6)

Mandát člena Rady zaniká:

II.6.a) odvoláním na základě usnesení Zasedání (2. Část I. Čl. 6) b);
II.6.b) rezignací k rukám Předsedy;
II.6.c) jestliže není jedinec další školní rok zvolen jako člen Studentského parlamentu.
III.Předseda
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(1)

Předseda Studentského parlamentu je odpovědný Zasedání. Řídí jednání Zasedání a
dalších orgánů Studentského parlamentu.

(2)

Předsedou se může stát člen Studentského parlamentu volbou Zasedání, jestliže získá
nadpoloviční většinu hlasů.

(3)

Předseda je do měsíce od své volby povinen uveřejnit svůj plán na následující rok na
školní web (www.gymta.cz) do sekce studentský parlament manifest předsedy.

(4)

Předseda se automaticky stává pátým členem Rady.

(5)

Předseda je funkce, která setrvává po dobu celého školního roku.

(6)

Předseda vede činnost Studentského parlamentu a zadává úkoly Radě Studentského
parlamentu.

(7)

Předseda na konci Zasedání obeznámí Studentský parlament o datu následujícího
Zasedání.

(8)

Předchozí Předseda (popř. Koordinátor) je povinen obeznámit nové členy Rady s
předchozími činnostmi Rady a s předchozími a plánovanými akcemi a projekty
Studentského parlamentu.

(9)

Mandát Předsedy zaniká:

III.9.a) odvoláním Zasedáním;
III.9.b) rezignací k rukám Koordinátora;
III.9.c) zvolením nového Předsedy, vždy na prvním Zasedání ve školním roce;
III.9.d) jestliže není v dalším volebním období zvolen jako člen Studentského parlamentu.
IV.Správce
(1)

Správce je zodpovědný za spravování facebookové stránky či jiných propagačních
nebo informačních serverů. Tím se rozumí i nástěnka a jiné fyzické zdroje.

(2)

Správce je povinen tlumočit návrhy získané prostřednictvím těchto zdrojů (2. Část IV.
Čl. 1) na Zasedání.

(3)

Správce má povinnost seznámit po něm zvoleného Správce s fungováním všech
informačních zdrojů a převést na něj všechna administrátorská práva.

(4)

Správcem se může stát člen Studentského parlamentu, který byl zvolen Radou, jestliže
získá nadpoloviční většinu hlasů.

(5)

Kandidatura se oznamuje během nebo ihned po prvním Zasedání, a to přímo členům
Rady nebo Předsedovi.

(6)

Správce je funkce, která setrvává po dobu celého školního roku.

(7)

Funkce Správce smí být zastávána souběžně s jakoukoliv jinou funkcí, vyjma funkce
Mluvčího.

(8)

Správce má povinnost informovat žáky GPdC o všech ustanoveních Studentského
parlamentu, včetně zvolených členů a ostatních funkcí, skrz veškeré informační
servery.

(9)

Mandát Správce zaniká:

IV.9.a) odvoláním Zasedáním;
IV.9.b) rezignací k rukám Předsedy;
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IV.9.c) zvolením nového Správce, vždy na prvním Zasedání ve školním roce;
IV.9.d) jestliže není další pololetí zvolen jako člen Studentského
parlamentu.
V.Mluvčí
(1)

Mluvčí je zodpovědný za sjednání schůzek s příslušnými zástupci, vedením školy, a
tlumočení detailů ustanovení Studentského parlamentu.

(2)

Mluvčím se může stát člen Studentského parlamentu volbou Rady, jestliže získá
nadpoloviční většinu hlasů.

(3)

Kandidatura se oznamuje během nebo ihned po prvním Zasedání, a to přímo členům
Rady nebo Předsedovi.

(4)

Mluvčí je funkce, která setrvává po dobu celého školního roku.

(5)

Funkce Mluvčího smí být zastávána souběžně s jakoukoliv jinou funkcí, vyjma funkce
Správce.

(6)

Mandát Mluvčího zaniká:

V.6.a) odvoláním Zasedáním;
V.6.b) rezignací k rukám Předsedy;
V.6.c) zvolením nového Mluvčího, vždy na prvním Zasedání ve školním roce;
V.6.d) jestliže není další pololetí zvolen jako člen Studentského parlamentu.
VI.Koordinátor
(1)

Koordinátor Studentského parlamentu je pedagogickým pracovníkem GPdC
pověřeným dohlížet na řádný chod Studentského parlamentu.

(2)

Koordinátor se účastní Zasedání s hlasem poradním. Je mu uděleno slovo, kdykoli o to
požádá. Vykonává na Zasedání pedagogický dozor.

(3)

Nemůže-li být koordinátor na Zasedání přítomen, pověří k tomu účelu jiného
pedagoga.

(4)

Koordinátor spravuje další orgány GPdC o činnosti Studentského parlamentu, tlumočí
Studentskému parlamentu výtky a podněty od orgánů GPdC.

3. Společná ustanovení
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(1)

Předsedovi zůstává jeho mandát, a to až do okamžiku volby dle čl. 2 odst. I. 4;

(2)

Pokud dosavadní Předseda již není členem Studentského parlamentu, Zasedání
předsedá Koordinátor nebo jím pověřená osoba.

4. Hospodaření
(1)

Studentský parlament má právo hledat a získat na svůj provoz a akce jím pořádané
sponzorské příspěvky.

(2)

Finance takto získané spravuje Koordinátor.

(3)

O využití peněz rozhoduje Rada na základě podnětů členů Studentského parlamentu a
studentů v součinnosti se Zasedáním.

(4)

V praxi to znamená, že pokud má student, studentka, nebo skupina studentů návrh na
využití těchto prostředků, je třeba:

a)

Předložit návrh na využití finančních prostředků na Zasedání.

b)

Rada návrh analyzuje a rozhodne, zda je přijatelný a je možno dané finance uvolnit.

c)

Jestliže Rada rozhodne o uvolnění financí, spadá jejich využití do její kompetence,
která jich využije v souladu s původním návrhem studentů, který byl na Zasedání
schválen.

5. Závěrečná ustanovení
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(1)

Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

(2)

Stanovy nabývají platnosti Ke dni 26.02.2020

