
Stanovy Školního parlamentu 
Podkrušnohorského gymnázia v Mostě 
1. Úvodní ustanovení 

1. Každý student má právo volit a být volen do Školního parlamentu, a to v souladu se 
stanovami. 

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

3. Školní parlament jedná vždy v souladu se školním řádem. 
4. Cílem Školního parlamentu je: 

a) informovat studenty o dění na škole, 
b) jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska studentů, 
c) organizovat zájmové i celoškolní akce/pomáhat s jejich realizací. 

2. Členové Školního parlamentu 
1. Volba zástupců třídy je kompletně v režii jednotlivých tříd, popřípadě jejich třídních 

učitelů, nebo učitelů Zsv/Ov, avšak za dodržení demokratických principů. 
2. Každá třída nominuje maximálně dva své zástupce, kteří reprezentují stanovisko jejich 

třídy ve Školním parlamentu a třídu následně informují o projednávaných bodech. 
3. Pokud má student výtky k volbě zástupců, může se obrátit na Školní parlament 

k prošetření. 
4. Pokud není třída spokojena s činností svého zástupce, může ho demokratickým 

hlasováním kdykoliv vyměnit za jiného. 
5. Student, nominovaný třídou, se stává členem Školního parlamentu účastí na 

nejbližším zasedání. 
6. Člen Školního parlamentu může v případě své nepřítomnosti na zasedání vyslat svého 

zástupce ze své třídy, který dočasně získává jeho pravomoci, s výjimkou být volen do 
Rady. 

7. Pokud se člen Školního parlamentu několikrát po sobě, bez omluvy, nebude účastnit 
zasedání, je Rada oprávněna ho odvolat a případně vyzvat třídu k výběru nového 
zástupce. 

3. Rada Školního parlamentu 
1. Rada Školního parlamentu je složená z Předsedy, Místopředsedy a tří členů Rady. 
2. Volba Rady probíhá jednou ročně, zpravidla během podzimu. 
3. Nejdříve se volí Předseda, poté Místopředseda a na závěr členové Rady. 
4. Do Rady má právo kandidovat každý člen Školního parlamentu. 
5. Pro odvolání Rady se musí vyslovit dvě třetiny členů Školního parlamentu. 
6. Předseda: 

a) Moderuje diskuzi a svolává hlasování. 
b) Reprezentuje Školní parlament. 

7. Rada zastupuje Školní parlament v jednáních s vedením školy a dalšími institucemi. 
8. Rada má pravomoci rozhodovat o věcech naléhavých a méně důležitých bez schválení 

členy Školního parlamentu. 



4. Zasedání 
1. Zasedání svolává Rada přibližně jednou měsíčně. 
2. Rada má právo svolat zasedání na žádost některého ze zástupců tříd, vedení školy, 

nebo za účelem řešení akutních problémů i mimo měsíční interval. 
3. Termín konání zasedání je zveřejněn nejpozději dva dny předem na webu školy a 

v komunikačních platformách Školního parlamentu. 
4. Zasedání je pro studenty a zaměstnance školy veřejně přístupné. 
5. Z každého zasedání je vytvořen zápis: 

a) Zápis obsahuje docházku a informace o projednávaných tématech. 
b) Zápis je zveřejněn na webových stránkách školy. 
c) Předseda pověří člena Školního parlamentu vytvořením zápisu. 

6. Člen Školního parlamentu je povinen se předem omluvit, pokud se nebude účastnit 
zasedání. 

7. Body agendy zasedání připraví s dostatečným předstihem Rada. 
8. Každý člen Školního parlamentu má právo na zasedání vznést svůj vlastní bod 

agendy, návrh, nápad apod. 

5. Hlasování 
1. Hlasování svolává Předseda. 
2. Hlasování probíhá v případě: 

a) volby Rady, Předsedy a Místopředsedy 
b) neshody členů Školního parlamentu nad projednávaným tématem. 

3. Hlasovat mají právo všichni členové Školního parlamentu. 
4. Způsob hlasování určí předseda. 
5. Školní parlament je usnášeníschopný pouze za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů 

Školního parlamentu a alespoň tří členů Rady. 

6. Organizační komise 
1. Organizační komise je skupina studentů, kteří byli jmenováni Školním parlamentem 

k řešení daného problému, nebo pořádání akce. 
2. Organizační komise získává pravomoci řešit danou agendu bez projednávání a 

schvalování ostatními členy Školního parlamentu. 
3. Organizační komise má povinnost pravidelně podávat informace o řešení své agendy 

členům Školního parlamentu a především Radě. 
4. V každé Organizační komisi musí být alespoň jeden člen Rady. 

7. Závěrečná ustanovení 
1. Školní parlament není právnickou osobou. 
2. Stanovy nabývají platnosti dne schválení. 

 
 

Schváleno dne 2. listopadu 2022 Školním parlamentem 


