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Stanovy  

Studentského parlamentu  

Gymnázia Moravský Krumlov 

Preambule 

Studentský parlament Gymnázia Moravský Krumlov (dále jen “SPGMK“) představuje samosprávný 

školní orgán, jehož cílem je zefektivňování komunikace mezi studenty a vedením školy, hájení zájmů 

studentů a rozvíjení jejich klíčových kompetencí. Od členů SPGMK se očekává, že budou zastupovat 

názory své třídy, respektovat rozhodnutí přijatá SPGMK, zodpovědně vykonávat svou funkci a přispívat 

k co nejlepšímu chodu školy. 

Hlava první 

Základní ustanovení 

Článek 1 

SPGMK je samosprávným nezávislým orgánem studentů Gymnázia Moravský Krumlov, příspěvková 

organizace (dále jen “GMK“), v souladu s 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů; sídlí na 

adrese Smetanova 168, Moravský Krumlov, 672 01. 

Článek 2 

Každý student GMK má právo volit a být volen do SPGMK. 

Článek 3 

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

Článek 4 

Každá třída volí dva své zástupce, kteří reprezentují stanovisko vlastní třídy na zasedání. 

Článek 5 

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

Článek 6 

Cílem SPGMK 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, 

e) organizovat dobročinné a charitativní sbírky či napomáhat jejich realizaci. 
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Hlava druhá 

Struktura SPGMK 

Zástupci tříd 

Článek 7 

(1) Zástupci tříd jsou voleni na začátku školního roku ve volbách do SPGMK. 

(2) Volby do SPGMK se konají ve lhůtě počínající dnem 7. září a končící dnem 15. září. 

Článek 8 

(1) Volby do SPGMK se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným 

hlasováním podle zásady většinového systému. 

(2) Právo volit má každý student GMK. 

Článek 9 

(1) Do SPGMK může být zvolen každý student GMK. 

(2) Mandát zástupce třídy vzniká zvolením. 

Článek 10 

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb stanoví předpis SPGMK. 

Článek 11 

(1) Zástupce třídy složí slib na prvním zasedání, kterého se zúčastní. 

(2) Slib zástupce třídy zní: „Slibuji věrnost své škole. Slibuji, že budu zachovávat školní řád i Stanovy 

Studentského parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všech studentů 

a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ 

Článek 12 

Zástupce třídy se může vzdát mandátu prohlášením učiněným osobně na schůzi zasedání nebo 

písemným sdělením předsedovi o rezignaci. 

Článek 13 

Mandát zástupce třídy zaniká: 

a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 

b) posledním dnem školního roku, 

c) odvoláním nadpoloviční většinou všech studentů příslušné třídy, 

d) odvoláním nadpoloviční většinou všech zástupců tříd na návrh jakéhokoli zástupce třídy na 

zasedání za hrubé porušení školního řádu, porušení stanov SPGMK a neomluvené absenci na 

třech po sobě konaných schůzích zasedání, 

e) vzdáním se mandátu, 

f) rezignací k rukám předsedy. 
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Článek 14 

Zástupce třídy má právo: 

a) účastnit se zasedání, 

b) hlasovat na zasedání, 

c) předkládat návrhy usnesení, 

d) volit a být volen do funkce předsedy a místopředsedy SPGMK. 

Článek 15 

(1) Zástupce třídy plní usnesení SPGMK; informuje studenty své třídy o všech projednávaných a 

projednaných záležitostech, seznamuje je se záměry a aktivitami SPGMK dle pokynů předsedy. 

(2) Zástupce třídy tlumočí samosprávě podněty a návrhy studentů své třídy. 

Předseda SPGMK 

Článek 16 

(1) Předseda SPGMK je odpovědný zasedání.  

(2) Svolává a řídí jednání zasedání. 

Článek 17 

(1) Předsedou SPGMK se může stát zástupce třídy volbou na zasedání, jestliže získá nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných zástupců tříd. 

(2) Volba předsedy SPGMK se koná každý školní rok. 

Článek 18 

Předseda vede činnost SPGMK. 

Článek 19 

Předseda je povinen obeznámit nové členy SPGMK s předchozími činnostmi SPGMK a s předchozími 

a plánovanými akcemi a projekty SPGMK. 

Článek 20 

(1) Předseda složí slib na prvním zasedání, kterého se jako nově zvolený předseda zúčastní.  

(2) Slib předsedy zní: „Slibuji věrnost své škole. Slibuji, že budu zachovávat školní řád i stanovy 

Studentského parlamentu a budu je uvádět v život. Slibuji na svou čest, že budu vykonávat svou 

funkci svědomitě a nezneužiji svého postavení.“ 

Článek 21 

Mandát předsedy zaniká: 

a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 

b) uplynutím volebního období, 

c) odvoláním nadpoloviční většinou všech zástupců tříd, 

d) jestliže není další školní rok zvolen jako zástupce třídy, 

e) rezignací k rukám koordinátora. 
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Místopředseda SPGMK 

Článek 22 

(1) Místopředseda SPGMK je odpovědný zasedání.  

(2) V případě nepřítomnosti předsedy řídí jednání zasedání. 

Článek 23 

(1) Místopředsedou SPGMK se může stát zástupce třídy volbou na zasedání, jestliže získá 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců tříd. 

(2) Volba místopředsedy SPGMK se koná každý školní rok. 

Článek 24 

Místopředseda SPGMK v době nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu SPGMK. 

Článek 25 

(1) Místopředseda složí slib na prvním zasedání, kterého se jako nově zvolený místopředseda zúčastní. 

(2) Slib místopředsedy zní: „Slibuji věrnost své škole. Slibuji, že budu zachovávat školní řád i stanovy 

Studentského parlamentu a budu je uvádět v život. Slibuji na svou čest, že budu vykonávat svou 

funkci svědomitě a nezneužiji svého postavení.“ 

Článek 26 

Mandát místopředsedy zaniká: 

a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, 

b) uplynutím volebního období, 

c) odvoláním nadpoloviční většinou zástupců tříd, 

d) jestliže není další rok zvolen jako zástupce třídy, 

e) rezignací k rukám předsedy. 

Koordinátor SPGMK 

Článek 27 

(1) Koordinátor SPGMK je pedagogickým pracovníkem GMK pověřeným dohlížet na řádný chod 

SPGMK. 

(2) Koordinátor je každý školní rok volen zasedáním. 

Článek 28 

(1) Koordinátor má právo účastnit se zasedání s hlasem poradním.  

(2) Je mu uděleno slovo, kdykoli o to požádá. 

Článek 29 

(1) Koordinátor může pověřit jakéhokoli jiného pedagoga, aby se účastnil zasedání. 

(2) Tomu pak přísluší stejné pravomoci jako koordinátorovi. 
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Hlava třetí 

Zasedání 

Článek 30 

Zasedání je shromáždění zástupců tříd a je nejvyšším orgánem samosprávy. 

Článek 31 

Zasedání volí a odvolává předsedu a místopředsedu SPGMK. 

 

Článek 32 

(1) Zasedání zřizuje jako své orgány výbory. 

(2) Činnost výborů upraví předpis SPGMK. 

Článek 33 

(1) Zasedání svolává předseda SPGMK nejpozději do 30 dnů od předchozí schůze zasedání. 

(2) Požádá-li o svolání schůze zasedání alespoň jedna pětina všech zástupců tříd, místopředseda 

SPGMK nebo koordinátor, svolá předseda schůzi nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti. 

(3) Ustavující schůzi SPGMK svolává předseda SPGMK, a to tak, aby se konala nejpozději čtrnáctý den 

po dni voleb. Neučiní-li tak, sejde se zasedání čtrnáctý den po dni voleb. 

Článek 34 

(1) Schůze zasedání jsou přístupné všem studentům a pedagogům GMK. 

(2) Předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh jednání. 

Článek 35 

(1) Návrhy usnesení se podávají na zasedání. 

(2) Návrh usnesení může podat zástupce třídy nebo skupina zástupců tříd. 

(3) Skupina studentů může podat petici do rukou předsedy SPGMK. Podepíše-li petici minimálně 

30 studentů, předseda je povinen se peticí zaobírat. 

Článek 36 

(1) Zasedání je způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny zástupců tříd. 

(2) Zasedání rozhoduje formou usnesení. 

(3) K přijetí usnesení SPGMK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců tříd. 

Hlava čtvrtá 

Závěrečná ustanovení 

Článek 37 

Tímto se ruší předchozí Stanovy SPGMK. Veškeré akty SPGMK vydané v minulosti a v souladu s nimi 

nejsou těmito stanovami nijak dotčeny. 
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Článek 38 

Tyto Stanovy SPGMK nabývají účinnosti dnem 11. 1. 2023. 

Pitlach v. r. 


