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Preambule 

My, ţáci třineckého gymnázia, v časech, kdy se ve všech vyspělých zemích liberalizují vztahy 

mezi ţáky a pedagogy, rozvíjejí hnutí za práva ţáků a prosazují myšlenky ţákovské 

participace na vedení školy, majíce v úctě odkaz Učitele národů Jana Ámose Komenského, 

jakoţ i hodnoty českého a evropského vzdělávání, věrni a plně oddáni České republice, jejímu 

právnímu řádu a obecně principům demokratické společnosti svobodných, rovnoprávných 

lidí, ve snaze jednotně a rozhodně hájit své práva i zájmy, kladouce si za cíl vytvořit prostředí, 

v němţ se kaţdý jedinec bude moci rozvíjet podle svých schopností a potřeb zodpovědně vůči 

kolektivu ţáků a pedagogů, vyhlašujeme prostřednictvím svobodně zvolených zástupců kaţdé 

naší třídy tyto Oficiální stanovy. 

 

Hlava první – Základní ustanovení 

§ 1 

(1) Školní parlament (dále jen ŠP) je nezávislým samosprávným orgánem ţáků Gymnázia, 

Třinec, příspěvkové organizace (dále jen Gymnázium) existujícím v souladu s § 21 odst. 1 

písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Sídlo ŠP je totoţné se sídlem Gymnázia, tj. Komenského 713, 739 61 Třinec. 

§ 2 

(1) Všichni ţáci Gymnázia mají právo podílet se na činnosti ŠP stanoveným způsobem. 

(2) ŠP zastupuje všechny ţáky Gymnázia. Veškerou svou činnost tudíţ vykonává jejich 

jménem a v jejich zájmu. 

§ 3 

Kaţdý ţák i kaţdý zaměstnanec Gymnázia má právo obracet se na členy nebo orgány ŠP 

se svými podněty, ţádostmi či stíţnostmi. 

§ 4 

Cílem ŠP je vytvářet celoškolní diskusní fórum jak mezi pedagogy a ţáky, tak mezi ţáky 

navzájem ve snaze konstruktivně řešit problémy. 
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§ 5 

ŠP spolupracuje se všemi ţákovskými samosprávami a organizacemi podporujícími v duchu 

svobody, demokracie, rovnoprávnosti a solidarity myšlenky participace mládeţe ve všech 

oblastech společenského ţivota, jeţ se jí týkají. 

§ 6 

ŠP i všichni jeho členové a orgány jednají vţdy v souladu s Oficiálními stanovami, Školním 

řádem Gymnázia a právním řádem České republiky. 

 

Hlava druhá – Zástupci tříd 

§ 7 

(1) ŠP sestává z ţáků Gymnázia zvolených stanoveným způsobem v rámci třídy, jíţ jsou 

součástí (dále jen zástupci tříd). 

(2) Ţáci kaţdé třídy jsou ve ŠP zastupováni nejvýše dvěma zástupci třídy. 

§ 8 

(1) Zástupci tříd reprezentují všechny ţáky třídy, v níţ byli zvoleni. Veškerou svou činnost 

související s funkcí zástupce třídy tudíţ vykonávají jejich jménem a v jejich zájmu. 

(2) Zástupci třídy jsou za své jednání odpovědni ţákům třídy, jíţ reprezentují. 

§ 9 

Zástupci tříd mají právo 

a) předkládat zasedání ŠP návrhy usnesení týkající se kompetencí uvedených v § 18 

písm. a) aţ g) a k), 

b) hlasovat o návrzích usnesení předloţených na zasedání ŠP, 

c) volit ţáky do Studentského výboru ŠP, 

d) kandidovat a být voleni do Studentského výboru ŠP, 

e) být jmenováni do specializovaných orgánů ŠP, 

f) být delegováni do jiných ţákovských samospráv spolupracujících se ŠP, 
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g) vytvářet v rámci ŠP iniciativy, hnutí či frakce za účelem podpory společných zájmů, 

h) vznášet dotazy na ostatní zástupce tříd, orgány ŠP, orgány Gymnázia a jejich členy 

ve věcech jejich působnosti a 

i) stanoveným způsobem a v mezích slušného chování se vyjadřovat ke všem 

skutečnostem projednávaným na zasedání ŠP a diskutovat o nich. 

§ 10 

(1) Zástupci tříd mají povinnost 

a) vyslechnout podněty, ţádosti či stíţnosti kaţdého ţáka třídy, jíţ reprezentují, 

b) osobně, včas a v dobré fyzické i duševní kondici docházet na zasedání ŠP, 

c) v případě absence na zasedání ŠP se stanoveným způsobem omluvit, 

d) adekvátně informovat ţáky třídy, jíţ reprezentují, o všech podstatných skutečnostech 

projednávaných na zasedání ŠP, 

e) důsledně a svědomitě vykonávat veškeré činnosti uloţené orgánem ŠP, předsedou ŠP 

a orgánem nebo zaměstnancem Gymnázia a 

f) vţdy jednat v souladu s Oficiálními stanovami, Školním řádem Gymnázia a právním 

řádem České republiky. 

(2) Poruší-li zástupce třídy opakovaně některou ze svých povinností uvedených v odst. 1, je 

o tom informována třída, jíţ daný zástupce třídy reprezentuje, a vedení Gymnázia. 

§ 11 

(1) Zástupce třídy se v případě absence na zasedání ŠP omlouvá členovi Studentského 

výboru ŠP nebo delegátovi pedagogů při ŠP do sedmi dnů od příslušného zasedání ŠP. 

(2) Nepřítomnost na zasedání ŠP lze omluvit pouze 

a) omluvenou absencí v průběhu druhé nebo třetí vyučovací hodiny téhoţ dne, 

b) neodkladnou povinností související se vzděláváním zástupce třídy na Gymnáziu, nebo 

c) jinou činností konanou na základě pokynu orgánu ŠP nebo zaměstnance Gymnázia. 

§ 12 

(1) Předpokládá-li se, ţe se zástupce třídy nedostaví na zasedání ŠP, má právo buď on, nebo 

druhý zástupce třídy jmenovat v rámci třídy, jíţ reprezentují, náhradníka. 

(2) Náhradník přebírá v den konání zasedání ŠP práva a povinnosti absentujícího zástupce 

třídy uvedené v § 8, § 9 písm. a), b), c), h) a i) a § 10 odst. 1 písm. a), b), d), e) a f). 
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(3) Za jednání náhradníka související s výkonem funkce zástupce třídy je odpovědný ten 

zástupce třídy, jenţ ho jmenoval náhradníkem. 

§ 13 

(1) Mandát zástupce třídy vzniká zvolením ţáka stanoveným způsobem. 

(2) Mandát zástupce třídy zaniká 

a) posledním dnem školního roku, v jehoţ průběhu byl zástupce třídy zvolen, 

b) rezignací na funkci zástupce třídy k rukám předsedy ŠP, v případě předsedy ŠP pak 

veřejnou abdikací na tuto funkci během zasedání ŠP, či schůze Studentského výboru ŠP, 

c) více neţ šest týdnů v kuse trvající absencí ve vyučování, 

d) ukončením denního studia na Gymnáziu, nebo 

e) vyvoláním mimořádného hlasování v rámci třídy, jíţ daný zástupce třídy reprezentuje, 

na základě jeho opakovaného porušování povinností. 

§ 14 

(1) Kaţdý ţák má v rámci třídy, jíţ je součástí, právo volit zástupce třídy a být do této funkce 

sám volen. 

(2) Volby do funkce zástupců tříd se konají rovným, svobodným, přímým, dobrovolným 

a tajným hlasováním všech přítomných ţáků dané třídy. 

(3) Konkrétní podobu voleb si individuálně určují ţáci kaţdé třídy po dohodě se svým 

třídním učitelem tak, aby neodporovala odst. 1 a 2. 

§ 15 

(1) Řádné volby do funkce zástupců tříd povinně vyhlašuje třídní učitel kaţdé třídy 

Gymnázia během prvního týdne daného školního roku, u tříd prvního ročníku pak do 30. září. 

(2) Mimořádné volby do funkce konkrétního zástupce třídy mohou vyvolat ţáci dané třídy 

po dohodě se svým třídním učitelem, pokud 

a) byla třída podle § 10 odst. 2 informována, ţe daný zástupce třídy opakovaně porušil 

své povinnosti uvedené v § 10 odst. 1, nebo 

b) danému zástupci třídy zanikl mandát podle § 13 odst. b) aţ d). 

(3) Mimořádné volby do funkce zástupců tříd povinně vyhlašuje třídní učitel kaţdé třídy 

prvního ročníku během posledního týdne měsíce ledna, nebo prvního týdne měsíce února.  

(4) Řádné i mimořádné volby se konají ustáleným způsobem podle § 14. 
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Hlava třetí – Zasedání 

§ 16 

(1) Nejvyšším orgánem ţákovské samosprávy Gymnázia v rámci ŠP je zasedání ŠP. 

(2) Na zasedání ŠP se pravidelně scházejí zástupci tříd a delegát pedagogů při ŠP. 

§ 17 

(1) Zasedání ŠP jedná formou usnesení. 

(2) Zasedání ŠP je způsobilé usnášet se za přítomnosti alespoň ⅔ všech zástupců tříd. 

(3) Usnesení přijatá zasedáním ŠP jsou pro všechny zástupce tříd i orgány ŠP závazná. 

§ 18 

Zasedání ŠP náleţí kompetence 

a) se souhlasem vedení Gymnázia měnit nebo doplňovat Oficiální stanovy, 

b) iniciovat školní i mimoškolní aktivity ţáků Gymnázia a informovat se o jejich průběhu 

c) ukládat zástupcům tříd nebo jiným orgánům ŠP povinnost vykonat určitou činnost 

související s jejich oblastí působnosti, 

d) vznášet poţadavky na orgány Gymnázia v jejich oblasti působnosti, 

e) zaujímat stanoviska ke skutečnostem souvisejícím s Gymnáziem, jeho zaměstnanci 

a ţáky a věcmi veřejnými týkajícími se mládeţe, 

f) vyloučit veřejnost ze zasedání ŠP na základě objektivních závaţných důvodů, 

g) jmenovat a odvolávat členy specializovaných orgánů ŠP, 

h) zřizovat a rušit specializované orgány ŠP, jakoţ i stanovovat jejich oblast působnosti, 

i) jmenovat a odvolávat delegáty zastupující ŠP v jiných ţákovských samosprávách 

spolupracujících se ŠP, 

j) zrušit Oficiální stanovy a 

k) vyhlásit volby do funkce jednoho, nebo více členů Studentského výboru ŠP. 

§ 19 

(1) Předloţí-li zástupce třídy na zasedání ŠP návrh usnesení týkající se kompetencí 

uvedených v § 18 písm. a) aţ g), dané zasedání ŠP tento návrh projedná a usnese se k němu. 
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(2) Předloţí-li Studentský výbor ŠP na zasedání ŠP návrh usnesení týkající se kompetencí 

uvedených v § 18 písm. h) aţ j), dané zasedání ŠP tento návrh projedná a usnese se k němu. 

(3) Předloţí-li alespoň ⅓ přítomných zástupců tříd, Studentský výbor ŠP nebo delegát 

pedagogů při ŠP na zasedání ŠP návrh usnesení týkající se kompetencí uvedených v § 18 

písm. k), dané zasedání ŠP tento návrh projedná a usnese se k němu. 

§ 20 

(1) Zasedání ŠP rozhoduje o schválení, nebo zamítnutí návrhu usnesení na základě svobodně 

projevené vůle všech přítomných zástupců tříd. Schválením návrhu je dané usnesení přijato. 

(2) Návrh usnesení se povaţuje za jednomyslně schválený, jestliţe 

a) ţádný zástupce třídy veřejně neprotestuje proti návrhu ani proti němu nemá námitek, 

b) alespoň jeden zástupce třídy vyjma jeho předkladatele a členů Studentského výboru 

ŠP veřejně projeví s návrhem souhlas, 

c) člen Studentského výboru ŠP řídící zasedání ŠP nepovaţuje návrh za zvlášť důleţitý a  

d) ţádný zástupce třídy nezaţádá o hlasování podle odst. 3, a to ani na dotaz člena 

Studentského výboru ŠP řídícího zasedání ŠP. 

(3) Nejsou-li splněny všechny podmínky uvedené v odst. 2, vyjádří přítomní zástupci tříd 

svou vůli podpořit, nebo nepodpořit návrh usnesení svobodným, rovným, přímým, 

dobrovolným a veřejným hlasováním uskutečněným na pokyn člena Studentského výboru ŠP 

řídícího zasedání ŠP. 

(4) K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců tříd.  

§ 21 

(1) Zasedání ŠP jsou veřejně přístupná všem ţákům i zaměstnancům Gymnázia, s ohledem 

na kapacitu zasedací místnosti, není-li zasedáním ŠP přijato usnesení na vyloučení veřejnosti. 

(2) Zaměstnancům Gymnázia přítomným na zasedání ŠP udělí člen Studentského výboru ŠP 

řídící zasedání ŠP slovo, kdykoli o to poţádají. 

§ 22 

(1) Zasedání ŠP svolává z vlastní iniciativy, nebo na ţádost zástupce třídy či zaměstnance 

Gymnázia Studentský výbor ŠP, delegát pedagogů při ŠP nebo vedení Gymnázia. 

(2) Svolavatel zveřejní informace o místě a času konání zasedání ŠP a stěţejních bodech jeho 

programu alespoň 14 hodin předem prostřednictvím internetových stránek Gymnázia. 
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(3) Svolavatel dále uvědomí všechny přítomné ţáky a zaměstnance Gymnázia o místě a času 

konání zasedání ŠP bezprostředně před jeho zahájením prostřednictvím školního rozhlasu 

na Gymnáziu, je-li to technicky a organizačně moţné. 

(4) Zasedání ŠP se koná v pracovní den od 9.40 hodin v sídle Gymnázia v místnosti č. 125 

(školní klubovna), nestanoví-li svolavatel jinak. 

(5) Zasedání ŠP se uskuteční alespoň jednou v měsíci. Pokud není svoláno, sejde se 

automaticky v poslední vyučovací den daného měsíce v rámci Gymnázia. 

§ 23 

(1) Zasedání ŠP probíhá ve volném čase zástupců tříd. 

(2) Nestihnou-li se ve volném čase zástupců tříd projednat všechny body programu zasedání 

ŠP, můţe zasedání ŠP kvůli zachování kontinuity jednání přesáhnout do vyučování na pokyn 

a) člena Studentského výboru ŠP řídícího zasedání ŠP po dobu nejvýše 10 minut, nebo 

b) vedení Gymnázia nebo jeho člena na dobu neurčitou. 

(3) Má-li zástupce třídy v průběhu vyučování, do nějţ zasedání ŠP přesahuje, neodkladnou 

povinnost související s jeho vzděláváním na Gymnáziu, musí dané zasedání ŠP opustit. 

§ 24 

(1) Ze zasedání ŠP se pořizuje písemný, nebo audiovizuální záznam. 

(2) Záznam musí obsahovat 

a) zřetelné označení zařazující zasedání ŠP do příslušného měsíce a roku, 

b) datum a čas zahájení zasedání ŠP, 

c) místo, kde se zasedání ŠP sešlo, 

d) orgán, jenţ zasedání ŠP svolal, 

e) počet přítomných zástupců tříd na zasedání ŠP a jejich podpisy (ve formě přílohy), 

f) obecně další osoby, jeţ byly na zasedání ŠP přítomny, 

g) člena Studentského výboru ŠP, jenţ zasedání ŠP řídil, 

h) stručný průběh zasedání ŠP včetně projednávaných návrhů a přijatých usnesení, 

i) potvrzení, ţe se přítomní členové Studentského výboru ŠP seznámili se zápisem, 

j) vlastnoruční podpisy všech přítomných členů Studentského výboru ŠP a 

k) ostatní přílohy, jsou-li nějaké. 

(3) Za pořízení záznamu je odpovědný Studentský výbor ŠP. 
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(4) Záznam je veřejně dostupným dokumentem, není-li zasedáním ŠP přijato usnesení 

na vyloučení veřejnosti. 

 

Hlava čtvrtá – Studentský výbor 

§ 25 

(1) Ústředním výkonným orgánem ţákovské samosprávy Gymnázia v rámci ŠP je 

Studentský výbor ŠP (dále jen SV ŠP). 

(2) SV ŠP sestává ze čtyř členů SV ŠP zvolených zasedáním ŠP, není-li stanoveno jinak. 

§ 26 

(1) SV ŠP operativně realizuje usnesení přijatá zasedáním ŠP. Veškerou svou činnost tudíţ 

vykonává v duchu stanovisek a cílů vytyčených ŠP a v zájmu všech ţáků Gymnázia. 

(2) Členové SV ŠP jsou odpovědni ŠP. 

§ 27 

(1) SV ŠP jedná formou rozhodnutí. 

(2) SV ŠP je způsobilý rozhodovat za přítomnosti alespoň ¾ všech členů SV ŠP. 

(3) Rozhodnutí SV ŠP mají niţší právní sílu neţ usnesení zasedání ŠP. 

(4) Rozhodnutí přijatá SV ŠP jsou pro všechny zástupce tříd i orgány ŠP závazná. 

§ 28 

SV ŠP náleţí kompetence 

a) svolávat zasedání ŠP, 

b) předkládat zasedání ŠP návrhy usnesení týkající se kompetencí uvedených v § 18 

písm. h) aţ k), 

c) podílet se na organizaci školních i mimoškolních aktivit ţáků Gymnázia, 

d) ukládat zástupcům tříd nebo jiným orgánům ŠP s výjimkou zasedání ŠP povinnost 

vykonat určitou činnost související s jejich oblastí působnosti, 

e) kontrolovat plnění povinností zástupců tříd a ostatních orgánů ŠP, 
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f) ustanovit předsedu ŠP a místopředsedu ŠP, 

g) jednat jménem ŠP s orgány Gymnázia, s ostatními ţákovskými samosprávami 

spolupracujícími se ŠP, s dalšími veřejnými organizacemi a s orgány státní moci, 

h) vznášet poţadavky na orgány Gymnázia v jejich oblasti působnosti, 

i) zaujímat stanoviska ke skutečnostem souvisejícím s Gymnáziem, jeho zaměstnanci 

a ţáky a věcmi veřejnými týkajícími se mládeţe a 

j) přijímat jiná opatření prováděcího charakteru nutná k zajištění plynulého fungování ŠP 

nad rámec Oficiálních stanov. 

§ 29 

Předloţí-li SV ŠP některý jeho člen návrh rozhodnutí týkající se kompetencí uvedených 

v § 28, SV ŠP tento návrh projedná a rozhodne o něm nejpozději na nejbliţší schůzi SV ŠP. 

§ 30 

(1) SV ŠP schvaluje, nebo zamítá návrhy rozhodnutí na základě svobodně projevené vůle 

všech přítomných členů SV ŠP. Schválením návrhu je dané rozhodnutí přijato. 

(2) Členové SV ŠP usilují v první řadě o jednomyslné přijetí kaţdého rozhodnutí. 

(3) Není-li SV ŠP schopen rozhodnout podle odst. 2, vyjádří přítomní členové SV ŠP vůli 

podpořit, nebo nepodpořit návrh rozhodnutí svobodným, rovným, přímým, dobrovolným 

a v rámci SV ŠP veřejným hlasováním uskutečněným na pokyn předsedy ŠP, příp. 

místopředsedy ŠP. 

(4) K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu alespoň ¾ přítomných členů SV ŠP. 

§ 31 

Členové SV ŠP mají právo 

a) účastnit se schůzí SV ŠP, 

b) pozvat osoby, jeţ nejsou členy SV ŠP, k účasti na schůzi SV ŠP, 

c) předkládat SV ŠP návrhy rozhodnutí týkající se kompetencí uvedených v § 28, 

d) hlasovat o návrzích rozhodnutí předloţených SV ŠP, 

e) být ustanoveni předsedou ŠP, nebo místopředsedou ŠP, 

f) být předsedou ŠP pověřeni zastupováním místopředsedy ŠP a 

g) stanoveným způsobem a v mezích slušného chování se vyjadřovat ke všem 

skutečnostem projednávaným v rámci SV ŠP a diskutovat o nich. 
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§ 32 

(1) Členové SV ŠP se setkávají na pravidelných schůzích SV ŠP. 

(2) Schůzi SV ŠP svolává předseda ŠP nebo místopředseda ŠP tak, ţe alespoň 18 hodin 

předem uvědomí adekvátním způsobem ostatní členy SV ŠP o místě a času konání schůze. 

(3) Schůze SV ŠP se konají podle potřeby ve volném čase členů SV ŠP. 

(4) Schůze SV ŠP se mohou účastnit pouze členové SV ŠP a osoby, jeţ jsou na danou schůzi 

SV ŠP pozvány některým členem SV ŠP. 

§ 33 

(1) Mandát člena SV ŠP vzniká zvolením zástupce třídy stanoveným způsobem. 

(2) Mandát člena SV ŠP zaniká 

a) zánikem mandátu zástupce třídy, 

b) rezignací na funkci člena SV ŠP k rukám předsedy ŠP, v případě předsedy ŠP pak 

veřejnou abdikací na tuto funkci během zasedání ŠP, či schůze SV ŠP, nebo 

c) vyhlášením voleb do funkce daného člena SV ŠP. 

(3) Vznikem mandátu člena SV ŠP nezaniká danému ţákovi mandát zástupce třídy. 

§ 34 

(1) Členové SV ŠP jsou voleni zástupci tříd prostřednictvím zasedání ŠP. 

(2) Zasedání ŠP vyhlašuje volby do funkce 

a) všech členů SV ŠP na prvním zasedání ŠP v rámci daného školního roku, 

b) konkrétních členů SV ŠP, jimţ zanikne mandát podle § 33 odst. 2 písm. a), či b), nebo 

c) konkrétních členů SV ŠP, je-li přijato usnesení uvedené v § 19 odst. 3. 

(3) Po vyhlášení voleb do SV ŠP oznámí veřejně všichni zástupci tříd, jiţ nejsou členy 

SV ŠP, avšak chtějí o funkci člena SV ŠP usilovat, svou kandidaturu. 

§ 35 

(1) Volby do SV ŠP se konají rovným, svobodným, přímým, dobrovolným a tajným 

hlasováním všech přítomných zástupců tříd. 

(2) Hlasování zahajuje a ukončuje, uvádí jména kandidátů, sčítá odevzdané hlasy a vyhlašuje 

výsledky hlasování člen SV ŠP řídící zasedání ŠP, nebo delegát pedagogů při ŠP. 
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(3) Kaţdý přítomný zástupce třídy obdrţí hlasovací lístek, na nějţ čitelně napíše celá jména 

jím vybraných kandidátů. Tím všem těmto kandidátům udělí svůj hlas. Hlasovací lístek 

následně odevzdá na stanovené místo tak, aby jeho obsah nikdo neviděl. 

(4) Hlasy se mezi výsledky nezapočítávají, jestliţe 

a) hlasovací lístek neobsahuje celé jméno ţádného z kandidátů, 

b) počet kandidátů uvedených na hlasovacím lístku přesáhl počet volených mandátů, 

c) jména uvedených kandidátů nejsou čitelná, 

d) je hlasovací lístek roztrţený nebo 

e) není hlasovací lístek odevzdán na stanovené místo před ukončením voleb. 

(5) Objeví-li se jméno jednoho kandidáta na jednom hlasovacím lístku vícekrát, započte se 

pouze jednou. 

(6) K jiným úpravám hlasovacích lístků neţ podle odst. 3 aţ 5 se nepřihlíţí. 

§ 36 

(1) Kandidáti s prvním aţ čtvrtým nejvyšším počtem hlasů jsou zvoleni členy SV ŠP. 

(2) Kandiduje-li ve volbách do SV ŠP méně neţ pět zástupců tříd, všichni jsou automaticky 

povaţováni za zvolené a k hlasování podle § 35 se nepřikročí. 

(3) Kandidují-li ve volbách do SV ŠP méně neţ čtyři zástupci tříd, mají právo po vzájemné 

dohodě jmenovat na neobsazené funkce členů SV ŠP libovolně vybrané zástupce tříd. 

Na takové zástupce tříd se následně hledí jako na zvolené kandidáty. 

(4) Nekandiduje-li ve volbách do SV ŠP ţádný zástupce třídy, činnost SV ŠP je pozastavena 

a veškeré kompetence SV ŠP a předsedy ŠP přecházejí na delegáta pedagogů při ŠP. 

 

Hlava pátá – Předseda a místopředseda 

§ 37 

Nejvyšším představitelem ţákovské samosprávy Gymnázia v rámci ŠP je předseda ŠP. 

§ 38 

Předseda ŠP zastupuje jak SV ŠP, tak i ŠP celkově. Veškerou svou činnost související 

s funkcí předsedy ŠP tudíţ vykonává jejich jménem a v zájmu všech ţáků Gymnázia. 
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§ 39 

(1) Předseda ŠP jedná formou nařízení. 

(2) Nařízení předsedy ŠP mají niţší právní sílu neţ rozhodnutí SV ŠP. 

(3) Nařízení vydaná předsedou ŠP jsou pro všechny zástupce tříd i orgány ŠP závazná. 

§ 40 

Předsedovi ŠP náleţí kompetence 

a) jednat jménem SV ŠP s orgány Gymnázia, s ostatními ţákovskými samosprávami 

spolupracujícími se ŠP, s dalšími veřejnými organizacemi, s orgány státní moci, s médii 

a s veřejností, 

b) jednat jménem ŠP s médii a s veřejností, 

c) spolu s místopředsedou ŠP se účastnit stanovených částí pedagogických porad, 

d) ukládat zástupcům tříd nebo jiným orgánům ŠP s výjimkou SV ŠP a zasedání ŠP 

povinnost vykonat určitou činnost související s jejich oblastí působnosti, 

e) kontrolovat plnění povinností zástupců tříd a orgánů ŠP, 

f) vytvářet program zasedání ŠP a schůzí SV ŠP, 

g) řídit zasedání ŠP a schůze SV ŠP, 

h) vykázat osoby narušující průběh zasedání ŠP nebo schůze SV ŠP, 

i) umoţnit přesah zasedání ŠP do vyučování po dobu nejvýše 10 minut a 

j) pověřit jiného člena SV ŠP vyjma místopředsedy ŠP zastupováním místopředsedy ŠP. 

§ 41 

(1) Mandát předsedy ŠP vzniká ustanovením člena SV ŠP stanoveným způsobem. 

(2) Mandát předsedy ŠP zaniká 

a) zánikem mandátu člena SV ŠP, nebo 

b) veřejnou abdikací na funkci předsedy ŠP během zasedání ŠP, či schůze SV ŠP. 

§ 42 

(1) Zástupcem předsedy ŠP je místopředseda ŠP. 

(2) V případě nepřítomnosti, indispozice či zániku mandátu předsedy ŠP přecházejí veškeré 

jeho kompetence podle § 37 aţ 40 dočasně na místopředsedu ŠP. 
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§ 43 

(1) Mandát místopředsedy ŠP vzniká ustanovením člena SV ŠP stanoveným způsobem. 

(2) Mandát místopředsedy ŠP zaniká 

a) zánikem mandátu člena SV ŠP, nebo 

b) rezignací na funkci místopředsedy ŠP k rukám předsedy ŠP. 

§ 44 

Vznikem mandátu předsedy ŠP nebo místopředsedy ŠP nezanikají danému ţákovi mandáty 

zástupce třídy ani člena SV ŠP. 

§ 45 

(1) V případě nepřítomnosti, indispozice či zániku mandátu místopředsedy ŠP přecházejí 

jeho kompetence podle § 42 dočasně na člena SV ŠP pověřeného předsedou ŠP zastupováním 

místopředsedy ŠP (dále jen pověřený člen SV ŠP). 

(2) Jestliţe předseda ŠP nepověřil ţádného člena SV ŠP zastupováním funkce místopředsedy 

ŠP podle odst. 1, povaţuje se za pověřeného člena SV ŠP ten starší. 

(3) V případě nepřítomnosti, indispozice či zániku mandátu pověřeného člena SV ŠP se 

povaţuje za pověřeného člena SV ŠP zbylý člen SV ŠP. 

(4) Jsou-li nepřítomni či indisponováni všichni členové SV ŠP, přecházejí dočasně veškeré 

kompetence předsedy ŠP na delegáta pedagogů při ŠP. 

(5) Dojde-li k  zániku mandátů všech členů SV ŠP, je činnost SV ŠP pozastavena a veškeré 

kompetence SV ŠP a předsedy ŠP přecházejí na delegáta pedagogů při ŠP. 

§ 46 

(1) Vydá-li místopředseda ŠP, nebo pověřený člen SV ŠP v době nepřítomnosti 

či indispozice předsedy ŠP nařízení, má povinnost nejpozději do tří dnů uvědomit o tomto 

kroku předsedu ŠP. V opačném případě je nařízení neplatné. 

(2) Předseda ŠP má právo zrušit nařízení vydané v době jeho nepřítomnosti či indispozice 

místopředsedou ŠP, nebo pověřeným členem SV ŠP do 14 dnů od vydání daného nařízení. 
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§ 47 

(1) Předsedu ŠP a místopředsedu ŠP ustanovuje SV ŠP. 

(2) Předseda ŠP je neprodleně ustanoven, jestliţe 

a) zanikne mandát předsedy ŠP podle § 41 odst. 2 písm. b), nebo 

b) je po proběhnuvších volbách do SV ŠP funkce předsedy ŠP neobsazena. 

(3) Místopředseda ŠP je neprodleně ustanoven, jestliţe 

a) SV ŠP ustanoví předsedu ŠP podle odst. 2, 

b) zanikne mandát místopředsedy ŠP podle § 43 odst. 2 písm. b), nebo 

c) je po proběhnuvších volbách do SV ŠP funkce místopředsedy ŠP neobsazena. 

§ 48 

(1) Předseda ŠP a místopředseda ŠP jsou ustanoveni SV ŠP na základě jednomyslné dohody 

všech členů SV ŠP. 

(2) Pokud není moţná dohoda podle odst. 1, volí předsedu ŠP a místopředsedu ŠP členové 

SV ŠP svobodným, rovným, přímým, dobrovolným a v rámci SV ŠP veřejným hlasováním. 

(3) Pokud není moţná dohoda podle odst. 1 a zároveň dostanou uchazeči o funkce předsedy 

ŠP, nebo místopředsedy ŠP v hlasování podle odst. 2 stejný počet hlasů, je ustanoven 

předsedou ŠP nejstarší člen SV ŠP a místopředsedou ŠP druhý nejstarší člen SV ŠP. 

 

Hlava šestá – Vazby na organizaci 

§ 49 

(1) Orgány i členové ŠP jsou při výkonu své činnosti v rámci ŠP nezávislí na vůli orgánů 

a zaměstnanců Gymnázia, není-li stanoveno jinak. 

(2) Orgány ani zaměstnanci Gymnázia nemohou odvolat ze své funkce ţádného člena ŠP, 

rozpustit některý z orgánů ŠP nebo jinak bránit výkonu jejich činnosti. 

§ 50 

(1) ŠP, jakoţ i jeho členové a orgány mají právo být adekvátním způsobem informováni 

o činnosti Gymnázia a ke všem těmto skutečnostem se vyjadřovat. 
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(2) Orgány Gymnázia mají povinnost zabývat se stanovisky, poţadavky, návrhy a stíţnostmi 

orgánů a členů ŠP a své stanovisko k nim zdůvodnit. 

§ 51 

(1) Se členy a orgány ŠP jedná jménem všech orgánů a zaměstnanců Gymnázia jeho vedení. 

(2) Vedení Gymnázia náleţí v souvislosti s činností ŠP kompetence 

a) svolávat zasedání ŠP, 

b) umoţnit přesah zasedání ŠP do vyučování na dobu neurčitou, 

c) schvalovat změny nebo doplnění Oficiálních stanov přijaté na zasedání ŠP, 

d) zaštiťovat školní i mimoškolní aktivity, na jejichţ organizaci se podílejí orgány ŠP, 

e) ukládat v souladu s Oficiálními stanovami zástupcům tříd a orgánům ŠP povinnost 

vykonat určitou činnost související s jejich oblastí působnosti a 

f) informovat se o vícenásobném porušení povinností zástupců tříd. 

§ 52 

(1) SV ŠP se schází s vedením Gymnázia na pravidelných setkáních. 

(2) Místo a čas setkání jsou určeny dohodu zástupců vedení Gymnázia se členy SV ŠP. 

(3) Účelem setkání je vzájemně se informovat o svých poţadavcích, stanoviscích, stíţnostech 

a podnětech a docházet ke kompromisům ve sporných otázkách. 

§ 53 

(1) Předseda ŠP a místopředseda ŠP, či jiní nejvýše dva členové SV ŠP mají právo účastnit 

se částí kaţdoměsíčních porad pedagogů Gymnázia s výjimkou porad klasifikačních. 

(2) Části pedagogických porad, jichţ se stanovení členové SV ŠP mohou účastnit, určuje 

vedení Gymnázia. 

(3) V době přítomnosti členů SV ŠP musí být na pedagogické poradě projednány veškeré 

skutečnosti související s fungováním a aktivitami Gymnázia, jeţ jsou pro jeho ţáky podstatné. 

Členové SV ŠP mají právo se během porady ke všem těmto skutečnostem vyjádřit. 

§ 54 

(1) Na zasedání ŠP zastupuje orgány a zaměstnance Gymnázia delegát pedagogů při ŠP 

(dále jen delegát). 
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(2) Delegát je jmenován a odvoláván za podmínek stanovených vedením Gymnázia. 

(3) Delegátovi náleţí v souvislosti s činností ŠP kompetence 

a) svolávat zasedání ŠP, 

b) účastnit se zasedání ŠP s hlasem poradním a vykonávat zde pedagogický dozor, 

c) předkládat zasedání ŠP návrhy usnesení týkající se kompetencí uvedených v § 18 

písm. k), 

d) sdělovat zástupcům tříd i orgánům ŠP podněty, ţádosti či stíţnosti zaměstnanců  

a orgánů Gymnázia, 

e) přijímat omluvy zástupců tříd za absenci na zasedání ŠP, 

f) kontrolovat plnění povinností zástupců tříd a orgánů ŠP, 

g) v případě nepřítomnosti, indispozice či zániku mandátů všech členů SV ŠP převzít 

kompetence předsedy ŠP a 

h) v případě zániku mandátů všech členů SV ŠP převzít kompetence SV ŠP. 

(4) Delegát můţe být ve své funkci příleţitostně zastoupen členem vedení Gymnázia. 

 

Hlava sedmá – Závěrečná ustanovení 

§ 55 

(1) Členové a orgány ŠP jsou povinni důsledně vykonávat činnosti uloţené nadřízenými 

členy ŠP či orgány ŠP, orgány a zaměstnanci Gymnázia, nejsou-li v rozporu s Oficiálními 

stanovami, Školním řádem Gymnázia nebo právním řádem České republiky. 

(2) Ţádný člen ani orgán ŠP nesmí činit to, k čemu ho neopravňují Oficiální stanovy, nebo 

jiný orgán ŠP v souladu s Oficiálními stanovami. 

(3) Nikdo nesmí být nucen vykonávat v rámci ŠP funkci, jiţ vykonávat nechce. 

§ 56 

(1) Ţádný ţák zastávající v rámci ŠP určitou funkci nesmí zneuţít kompetencí nebo práv 

vyplývající z této funkce ve vlastní ani cizí prospěch. 

(2) Je-li v řízení s orgány státní moci pravomocně prokázáno, ţe ţák zneuţil své funkce 

podle odst. 1, všechny jeho mandáty v rámci ŠP okamţitě zanikají. 
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§ 57 

(1) Oficiální stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze na základě usnesení 

přijatého zasedáním ŠP a schváleného vedením Gymnázia. 

(2) Změny a doplnění Oficiálních stanov narušující nezávislost nebo demokratický charakter 

ŠP nejsou přípustné. 

§ 58 

(1) Oficiální stanovy mohou být zrušeny pouze na základě usnesení přijatého zasedáním ŠP. 

(2) Účinnost Oficiálních stanov nemůţe být ukončena bez navazujícího zahájení účinnosti 

jiného dokumentu, jenţ upraví činnost určitého nezávislého, demokratického orgánu ţákovské 

samosprávy Gymnázia. 

§ 59 

(1) Činnost ŠP nebo nástupnického samosprávného orgánu reprezentujícího všechny ţáky 

Gymnázia můţe být pozastavena pouze na základě veřejného souhlasu všech jeho členů. 

(2) Činnost ŠP nebo nástupnického samosprávného orgánu reprezentujícího všechny ţáky 

Gymnázia můţe být ukončena pouze zánikem Gymnázia. 

§ 60 

Oficiální stanovy vstupují v platnost schválením SV ŠP, zasedáním ŠP a vedením Gymnázia. 

§ 61 

(1) Nabytím účinnosti Oficiálních stanov se ruší všechny dosavadní právní úpravy ţákovské 

samosprávy Gymnázia vytvořené členy této samosprávy. 

(2) Oficiální stanovy nabývají účinnosti dne 28. června 2019. 


