
 1 

Statut Studentského parlamentu Gymnázia Uničov  
 
 
 
 

1. Základní ustanovení 
a) Studentský parlament Gymnázia Uničov (dále jen SPGU) je poradní orgán zřízený 

Gymnáziem Uničov a má sídlo: Gymnazijní 257, Uničov 783 91 
 

2. Cíle studentského parlamentu 
a) Vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže gymnázia;  
b) Napomáhat či realizovat návrhy a nápady z řad dětí a mládeže; 
c) Komunikovat s profesory a zástupci školy; 
d) Aktivně poznávat demokratické principy fungování orgánů státní moci (Parlament 

ČR, obecní zastupitelstva apod.); 
e) Posílit toleranci k odlišným názorům; 
f) Rozvíjet logicky a eticky správnou argumentaci, asertivní prosazování svého 

stanoviska a zároveň ochotu ke kompromisu; 
g) Posílit smysl pro odpovědnost za své názory a rozhodnutí; 
h) Aktivně se podílet na spolurozhodování ve škole; 
i) Zlepšit a demokratizovat klima školy. 
 
3. Kompetence 
- Členové SPGU se mohou vyjadřovat ke všem otázkám týkajících se života školy 

s ohledem na znalost věci a právní kontext.  
 
4. Členství 
a) Vznik členství 

- Členy SPGU jsou zvolení zástupci dětí a mládeže jednotlivých tříd ve věku 11-21 
let, člen SPGU je volen na volební období v délce jednoho školního roku, mandát 
nového člena SPGU vzniká zánikem mandátu předešlého člena SPGU, na jehož 
místo byl zvolen. 

- Volba členů SPGU probíhá ve třídním kole: 
 Třídní kolo voleb proběhne v každé třídě, kdy z kandidátů budou 

zvoleni dva zastupitelé s nejvyšším počtem hlasů. 
 V případě dvou a méně kandidátů ve třídě je možné vyslovit nesouhlas 

jednotlivým kandidátům nadpoloviční většinou přítomných studentů 
třídy. 

 V případě nedostatku počtu kandidátů v příslušné třídě je mandát 
dané třídy neobsazen. 

- Předseda parlamentu je zvolen tajnou dvoukolovou většinovou volbou, v případě 
jediného kandidáta může parlament vyslovit nesouhlas s jeho kandidaturou 
nadpoloviční většinou všech zastupitelů. 

- Předseda si podle vlastního uvážení vybírá dva místopředsedy - člena parlamentu 
z nižšího a vyššího gymnázia. 
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b) Kooptace (odstoupení) 
- Při kooptaci některého člena bude na jeho místo zvolen nový zástupce v třídní 

volbě.   
- Pokud náhradník z dané třídy není známý nebo mandát odmítne, zůstává 

tento mandát neobsazen do následujících voleb. 
c) Zánik členství: 

- Odstoupením. 
- Překročením věku 21 let. 
- Vypršením mandátu: 

 Platnost mandátu zaniká první školní den ve druhém školním roce po 
zvolení.  

 Pokud je zastupitel studentem, který skládá maturitní zkoušku již 
v následujícím roce po svém zvolení, jeho mandát zaniká v témže roce, 
kdy skládá závěrečnou zkoušku, datem 1. května nehledě na to, zda u 
zkoušky uspěje nebo ne. 

- Úmrtím. 
- Pokud se člen SPGU nedostaví bez omluvy na dvě zasedání. 
- O zániku mandátu rozhodují předseda spolu s místopředsedy. 
- Odvoláním nadpoloviční většinou přítomných studentů třídy. 
- Zastupitel má právo na ústní a písemné obhájení svého členství před SPGU. 

 
d) Práva členů 

- Volit a být volen do SPGU. 
- Svobodně vyjadřovat svůj názor nebo názor své třídy. 
- Pracovat v projektech vytvořených parlamentem. 
- Gymnázium poskytuje pro činnost studentského parlamentu zázemí (prostory) a 

uvolnit člena SPGU z hodiny, jestliže si to vyžadují jeho povinnosti. 
- Gymnázium zabezpečí přístup k informacím. 
- Zastupitel má právo informovat třídu o činnosti SPGU. 
- Vedení gymnázia podporuje SPGU a jeho činnost. 
 

e) Povinnosti členů 
- Účastnit se zasedání SPGU. Řádně omlouvat neúčast předsedovi. Na zasedání 

chodit včas a připraven. 
- Tlumočit názory a podněty své třídy. 
- Informovat třídu o tom, co se projednávalo na zasedání SPGU, co se bude 

projednávat příště a co z toho plyne pro třídu. 
- Přispívat a podílet se na činnostech SPGU. 
- Propagovat a reprezentovat SPGU a Gymnázium Uničov. 
- Dodržovat Statut SPGU. 
- Účastnit se projektů SPGU, jejichž je členem. 
- Plnit usnesení SPGU. 
- Uvolňování člena SPGU vyučujícími na pravidelná jednání 6. vyučovací hodinu 

není samozřejmé. V případě nutnosti plnění svých studijní povinností či při jejich 
neplnění nemusí učitel uvolnit člena SPGU z výuky. 
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5. Jednání studentského parlamentu 
a) Jednáním se rozumí: 

-  Řádné a mimořádné zasedání SPGU, slyšení SPGU a další akce. 
 
b) Jednání parlamentu 

- Je veřejné. 
- Koná se jednou měsíčně v předem stanovených termínech uvedených v časovém 

plánu školního roku jako 6. vyučovací hodina. 
- Návrh programu jednání SPGU připravuje předseda s koordinátorem SPGU a 

zasílá jej před schůzí členům SPGU.  
- O zařazení dalších bodů programu přednesených v průběhu zasedání SPGU 

rozhodnou zastupitelé. 
- Návrh musí předkladatel před parlamentem řádně odůvodnit. 
- O průběhu každého jednání vypracuje místopředseda zápis, který podepisuje 

předseda a koordinátor, zápis se ukládá a rozesílá elektronicky vedení školy, všem 
učitelům a studentům. Zároveň je vyvěšen na hlavní nástěnce školy. 

- Na každé schůzi SPGU vedení parlamentu zaznamenává účast jednotlivých členů. 
 
c) Mimořádné jednání  

- Požádá-li o něj alespoň jedna třetina členů SPGU, svolává mimořádné jednání 
SPGU předseda o velké přestávce nebo 0. vyučovací hodinu. 
 

d) Hlasování 
- SPGU je způsobilý se usnášet v případě přítomnosti jedné třetiny z celkového 

počtu zastupitelů. 
- Při projednávání změny statutu je potřeba přítomnost alespoň poloviny členů.  
- SPGU rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů či většinou všech členů. 
- V případě sudého počtu přítomných zastupitelů má předseda při nerozhodném 

hlasování rozhodující hlas. 
- Hlasování je veřejné, v případě potřeby tajného hlasování (odsouhlaseného 

nadpoloviční většinou přítomných), výsledky vyhodnocuje předem zvolená 
tříčlenná komise. 

 
e) Další akce 

- Členové SPGU se účastní jako spolupořadatelé některých akcí pro mládež i 
veřejnost pořádaných školou. 

 
6. Závěrečné ustanovení 

- Tento statut schválil SPGU dne 18. října 2016 
 


