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Stanovy Žákovského parlamentu 
Gymnázia Kojetín 

1. Základní ustanovení 

a) Žákovský parlament Gymnázia Kojetín (dále jen parlament) byl zřízen 

v souladu se školním řádem, jakožto studentský orgán, jehož primárním 

účelem je zastupovat veškeré studentstvo Gymnázia Kojetín (dále jen GKJ) a 

hájit jeho zájmy. 

b) Zřizovatelem parlamentu je GKJ, které je zde zastoupeno osobou nesoucí 

status „Garant Žákovského parlamentu Gymnázia Kojetín“ a jejímž úkolem je 

dohlížet na chod parlamentu. Garantovi nepřísluší svévolně ovlivňovat funkci 

parlamentu a nemá hlasovací právo, jeho zásahy do jednání spočívají pouze 

v přínosech, které mají charakter rad a doporučení. Do této funkce jmenuje 

vedení školy člena pedagogického sboru. 

2. Cíle parlamentu 

a) Umožnit studentům prezentovat své nápady a názory. 

b) Poskytovat školnímu vedení  poradenství v záležitostech týkajících se 

studentstva, projeví-li vedení zájem. 

c) Napomáhat s organizováním, případně organizovat akce určené pro pobavení a 

alternativní vzdělávání studentů. 

d) Komunikovat a spolupracovat s dalšími podobnými studentskými 

organizacemi a to zejména ve věcech týkajících se odstavce c). 

3. Členství 

a) Vznik členství 

I. Členem parlamentu se může stát kterýkoliv student GKJ, který tak 

nabývá funkce zástupce své třídy v parlamentu. 

II. Zástupce je volen v souladu s jeho vůlí třídou, kterou navštěvuje. Za 

zvoleného je kandidát považován tehdy, souhlasí-li s jeho členstvím  

v parlamentu většinová část třídy za volební účasti minimálně 80% 

počtu žáků. 

III. Za volbu zástupců třídy v parlamentu zodpovídá třídní učitel dané třídy. 
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IV. Každá třída má nárok na dva mandáty, přičemž je povinna tyto 

mandáty obsadit. 

V. Zástupce je volen na dobu neurčitou. 

b) Zánik členství 

I. Dobrovolný zánik členství. 

 Člen má právo zříci se na základě vlastního uvážení svého 

mandátu. 

 Učiní-li takové rozhodnutí, je povinen podat na nejbližším 

zasedání písemnou demisi, načež bude předsedou parlamentu 

rozhodnuto o dalším trvání jeho členství. 

 Předseda si vyhrazuje právo navrhnout odložení žádosti o 

vyřazení člena z řad zástupců v parlamentu. Toto rozhodnutí 

však musí být předloženo k hlasování parlamentu, jenž může 

návrh na odložení žádosti schválit či naopak zvrátit. Předseda je 

povinen své rozhodnutí řádně zdůvodnit. Odklad musí být 

stanoven na dobu určitou, přičemž maximální prodleva mezi 

podáním a uznáním demise může činit maximálně dva měsíce. 

II. Odvolání člena zastupovanou třídou. 

 V případě nespokojenosti s činností člena je zastupovaná třída 

oprávněna odvolat tohoto zástupce z jeho funkce. 

 Zánik členství je v tomto případě platný tehdy, je li odvolání 

zástupce schváleno nadpoloviční většinou za účasti 80% počtu 

žáků dané třídy. Při hlasování je nutný dohled třídního učitele, 

který za průběh hlasování zodpovídá. 

 Proti tomuto rozhodnutí není možná žádná forma odvolání. 

III. Odvolání člena předsedou. 

 V případě nespokojenosti s činností člena je předseda oprávněn 

navrhnout členovo vyloučení. 

 Tento návrh je povinen zdůvodnit, posléze poskytnout  členovi 

navrženému k vyloučení prostor k obhajobě a předložit návrh 

k hlasování. O dalším trvání členova mandátu je tedy 

rozhodnuto ostatními členy parlamentu. 

IV. Ukončením studia. 

 Zástupcovo členství v parlamentu ve chvíli dobrovolného 

ukončení studia zaniká. 

 Členství zaniká taktéž nepodmíněným vyloučením 

zastupujícího studenta. 

V. Porušením stanov. 

 Dojde-li k závažnému porušení stanov ze strany člena 

parlamentu, je vystaven hrozbě vyloučení. 

 O závažnosti prohřešku je rozhodnuto hlasováním, není-li 

stanoveno jinak. 

 Nedojde-li k odsouhlasení členova vyloučení, je možné 

přistoupit k alternativnímu kárnému opatření, které může být 

navrženo v průběhu diskuze. 

VI. Úmrtím. 
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c) Práva členů 

I. Všichni členové mají hlasovací právo stejné hodnoty. 

II. Členové mají právo prezentovat na zasedáních své názory a myšlenky. 

III. Členové mají právo na informace týkající se činnosti a aktivit 

parlamentu a jeho vedení. 

d) Povinnosti členů 

I. Účast na zasedáních. 

 Členové jsou povinni řádně se účastnit zasedání a schůzek 

parlamentu. 

 V případě , že člen není schopen účasti, je povinen svou absenci 

předem omluvit a to nejpozději do čtyř pracovních dnů před 

samotným zasedáním. 

 V případě, že se člen nezúčastní dvou zasedání, aniž by omluvil 

svou absenci, vystavuje se postihu dle odstavce b), budu V., 

přičemž se na toto porušení stanov pohlíží jako na velmi 

závažné, což je pádný důvod pro přímé vyloučení daného člena. 

II. Členové jsou povinni řídit se rozhodnutími a ustanoveními, jenž 

parlament vydá.  

III. Členové jsou povinni plnit úkoly spojené s činností parlamentu. 

4. Organizační struktura 

a) Předseda 

I. Předseda stojí v čele parlamentu. 

II. Má právo svolávat schůzky a zasedání. 

III. Zastupuje parlament v záležitostech týkajících se komunikace 

s veřejností. 

IV. Spolupracuje s vedením školy a předkládá mu výsledky činnosti 

parlamentu. 

V. Funkční období předsedy je stanoveno na dva roky, přičemž může dojít 

k jeho opětovnému zvolení a to maximálně na jedno funkční období. 

VI. Je volen členy parlamentu dle obecných pravidel hlasování, viz. 

odstavec 5., b). 

VII. Je povinen provádět veškerou svou činnost ve spolupráci 

s místopředsedou. 

VIII. Má imunitu vůči odvolání z iniciativy studentů dle odstavce 3, bodu b), 

podbodu II.. 

b) Místopředseda 

I. V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho veškeré pravomoci. 

II. Jeho pravomoci a povinnosti ve věcech týkajících se podbodů II., IV., 

odstavce 4, bodu b) jsou na stejné úrovni jako v případě předsedy a 

tudíž se účastní všech činností spjatých s touto činností. V ostatních 

záležitostech s předsedou úzce spolupracuje. 
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III. Je volen členy parlamentu dle obecných pravidel hlasování, viz. 

odstavec 5., b). 

IV. Má imunitu vůči odvolání z iniciativy studentů dle odstavce 3, bodu b), 

podbodu II.. 

V. Funkční období místopředsedy je stanoveno na dva roky, přičemž může 

dojít k jeho opětovnému zvolení a to maximálně na jedno funkční 

období. 

 

c) Tajemník 

I. Primární povinností tajemníka je vypracovávat zápisy ze zasedání, 

které předkládá předsedovi a místopředsedovi ke schválení. 

II. Připravuje prezenční listinu a ověřuje počet zúčastněných. 

III. Zapisuje předložené návrhy ve schváleném znění. 

IV. Funkční období tajemníka je stanoveno na dva roky, přičemž může 

dojít k jeho opětovnému zvolení a to maximálně na jedno funkční 

období. 

 

 

5. Zasedání parlamentu 

a) Organizace a struktura zasedání 

I. Za zasedání (též schůzku) parlamentu se považuje jednání členů, jehož 

účelem je projednávání záležitostí týkajících se věcí definovaných 

odstavcem 2. 

II. Zasedání je vedeno předsedou parlamentu, popřípadě jeho zástupcem 

dle odstavce 4, přičemž vychází z programu, který je osobou vedoucí 

zasedání vytvořen. Další body programu může navrhnout kterýkoliv 

člen, o zařazení těchto bodů rozhodne předseda ve spolupráci s 

místopředsedou. 

III. Zasedání je pořádáno dle nutnosti, zpravidla jedenkrát měsíčně, což 

však není podmínkou. Minimální počet je stanoven na pět zasedání 

během jednoho školního roku. 

IV. Tajemník je povinen vypracovat zápis každého zasedání a předložit jej 

ke schválení předsedou a místopředsedou. Jedna z kopií zápisu bude 

předložena zřizovateli, další uložena do archivu. Součástí zápisu je 

prezenční listina. 

b) Hlasování 

I. Parlament je usnášeníschopný v případě přítomnosti minimálně jedné 

poloviny všech členů. Není-li dosaženo tohoto počtu účastníků, je 

nutné zasedání odvolat, popřípadě změnit jeho termín. Při zjišťování 

plánované absence je nutno vycházet z doručených omluvenek dle 

odstavce 3, bodu d). 
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II. Parlament je způsobilý přijímat usnesení o změnách stanov pouze za 

minimální účasti dvou třetin všech členů.  

III. V případě přítomnosti sudého počtu hlasujících, kteří dosáhnou 

nerozhodného výsledku, dojde na rozhodnutí, které vyplyne z hlasů 

předsedy, místopředsedy a tajemníka. 

IV. Parlament rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasujících. 

6. Závěrečná ustanovení 

a) Tyto stanovy schválil Žákovský parlament Gymnázia Kojetín dne 

b) Změny schvaluje parlament. 

 


