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Stanovy Studentského parlamentu 
Studentský parlament (dále jen SP) je dobrovolné uskupení studentů Gymnázia Broumov, kteří: 

- jsou prostředníkem mezi studenty a vedením školy 

- chtějí pomáhat studentům řešit jejich problémy nejen se studiem 

- chtějí zlepšit prostředí školy, své třídy 

- mají zájem o aktivity pořádané školou a chtějí se podílet na jejich realizaci  

- mají zájem spolupracovat s různými studentskými spolky působícími na naší škole 

Členem SP se může stát student, který: 
- je studentem Gymnázia Broumov 

- má chuť podílet se na činnostech školy i mimo vyučování 

- bude zvolen v třídních volbách svými spolužáky 

Volba zástupce třídy 
- zástupcem třídy se automaticky nestává předseda třídy, zástupce musí být řádně zvolen svou 

třídou 

- každá třída má právo si zvolit své zástupce, vždy k 1. říjnu daného roku, a to právě na 1 rok 

- volba členů do SP probíhá tajně 

- volbu organizuje předseda třídy 

- na vyšším gymnáziu se první dva kandidáti s největším počtem hlasů stávají členy SP, třetí v 

pořadí se stává náhradníkem člena SP, na nižším gymnáziu se první kandidát stává členem SP 

a druhý v pořadí náhradníkem člena SP 

- voleni mohou být pouze kandidáti kteří se ke kandidatuře dobrovolně zavázali 

- každý člen třídy má pouze jeden hlas 

- zvolení zástupci musí svou funkci plnit dobrovolně a zodpovědně 

- každý zástupce může být odvolán – vyjádřením nedůvěry třídy, nebo parlamentu – v druhém 

případě se hlasuje na zasedání parlamentu o odvolání, člen může být odvolán se souhlasem 

2/3 přítomných členů. 

- člen může být odvolán pouze ze závažných důvodů 

SP se skládá ze: 
- zástupců jednotlivých tříd, třída nemá povinnost mít v SP svého zástupce 

- předsedy (voleného ze zástupců) 

- dvou místopředsedů, jeden za nižší gymnázium a jeden za vyšší gymnázium ( volených ze 

zástupců) 

Předseda SP 
- je legitimním členem SP starší 18 let 

- předsedá a řídí jednání 

- je partnerem vedení školy pro jednání 

- svolává zasedání 

- navrhuje místopředsedy 

- na každém zasedání určí zapisovatele 

- na požádání vedení školy předkládá zápisy z veřejných zasedání, za jejichž pořízení je 

zodpovědný 

- zveřejňuje zápisy ze zasedání parlamentu, aktualizuje stránky SP 
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Místopředseda SP 
- podílí se na přípravě zasedání a přípravě volebních a jednacích řádů 

- zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti (nemoci, …) 

- je hlavním představitelem SP v případě odvolání či odstoupení předsedy 

 

Volba předsedy a místopředsedy SP 
- Předseda SP je volen tajným hlasováním všech přítomných členů SP.  

- Student s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou SP.  

- volební období předsedy je 1 rok 

- zvolený předseda musí s funkcí souhlasit 

- oba místopředsedy SP navrhne předseda SP a poté musí být schváleni nadpoloviční většinou 

přítomných členů 

Práva SP 
- členové parlamentu mohou být uvolněni z jedné vyučovací hodiny z důvodu parlamentní 

schůze 

- uváženým způsobem smí členové SP předkládat návrhy, dotazy, podněty, stížnosti – nikdo 

nemůže být trestán za názory přednesené na parlamentní schůzi 

SP je povinen: 
- scházet se alespoň jednou měsíčně – schůze jsou veřejné, pokud není uvedeno jinak 

- projednat jakýkoliv návrh od studentů školy 

- respektovat řád školy 

- dodržovat stanovy SP 

- každý člen SP je povinen účastnit se jednání, při neúčasti se dotyčný musí předem omluvit 

 

 Hlasování 
-  pro schválení návrhu je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů na jednání 

-  hlasy jsou rozděleny následovně: 

 

 

  

třída Počet členů 
na třídu 

Počet hlasů 
na člena 

1.V 1 1 

2.V 1 1 

3.V 1 1 

4.V 1 1 

5.V  2 1 

6.V  2 1 

7.V  2 1 

8.V  2 1 

1.A 2 1 

2.A 2 1 

3.A 2 1 

4.A 2 1 
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Závěrečná ustanovení 
- změna Stanov SP je možná za souhlasu 2/3 řádně zvolených členů SP 

- návrh na změnu Stanov může podat každý člen SP 

Tyto stanovy nabývají platnosti dne 22. 1. 2018 
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Dodatek ke stanovám SP 
- Pro první období působnosti SP budou zástupci tříd voleni k 1. 2. 2018 a jejich působnost 

bude trvat do 1. 10. 2018 


