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Článek I
Úvodní ustanovení
1. Stanovy a jednací rád Studentského parlamentu Gymnázia Dr. Karla Polesného Ve Znojme (dále
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jen Parlament) upravuje prípravu, svolání, prubeh jednání, usnášení a
kontrolu plnení jeho usnesení
a další otázky.
2. Parlament vzniká na základe § 21 školského zákona odstavce d).
3. Každá trída na Gymnáziu Dr. Karla Polesného (dále jen Gymnázium) má právo (nejpozdeji tretí
školní den) dosadit si do Parlamentu 1 poslance. Ten má povinnost si ze své trídy zvolit svého
zástupce, který jej bude zastupovat v prípade indispozice. Zpusob volby poslancu je interní
záležitostí každé trídy. Poslanec se úcastní jednání Parlamentu a jeho orgánu, do nichž byl zvolen
nebo ustanoven.
4. Poslanec má právo na veškeré podklady potrebné pro výkon jeho mandátu.
Článek II
Pravomoci Parlamentu
1. Parlament je sdružením osob, jejichž spolecným cílem je všestranná podpora vzdelávací,
výchovné a zájmové cinnosti.
2. Parlament formou návrhu, doporucení, pripomínek a podnetu rozhoduje o všech otázkách,
týkajících se zájmu a práv detí a mládeže.
3. Podporuje spolupráci a vzájemné porozumení mezi mladými lidmi všeobecne a mezi žáky a
studenty a jejich predstaviteli.
4. Podporuje studentské organizace a aktivity urcené detem a mládeži
5. Napomáhá lepšímu porozumení mezi lidmi k umožnení vzniku pokojného a bezpecného prostredí
usnadnující rozvoj každého jedince
Článek III
Funkcionáři Parlamentu
1. Predseda Parlamentu
1. zastupovat Parlament navenek,
2. podepisovat usnesení Parlamentu, poprípade jiné listiny vydávané Parlamentem,
3. povolat náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát,
4. svolávat, zahajovat a ukoncovat schuzi Parlamentu,
5. prerušit schuzi Parlamentu pri neporádku nebo není-li Parlament schopen se usnášet
2. Místopredsedové Parlamentu
1. Místopredsedové Parlamentu zastupují predsedu Parlamentu na jeho pokyn.
2. Pri zastupování predsedy Parlamentu mají místopredsedové Parlamentu práva a povinnosti
predsedy. Místopredsedové se strídají v rízení schuze Parlamentu.
3. Predseda a oba místopredsedové se dále starají o zvyšování vlivu Parlamentu a mladých lidí
obecne.
4. Odvolat predsedu Parlamentu nebo místopredsedu Parlamentu lze jen na písemný návrh
nejméne dvou petin všech poslancu a vetšinovým souhlasem pri hlasování.

Článek IV
Orgány Parlamentu
1. Predstavitelé:
o predseda
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o 1. místopredseda
o místopredseda
2. Pusobnost:
o koordinace poslancu a zpracování výsledku jejich práce
o tvorba konecných návrhu usnesení Parlamentu
Článek V
Zpusoby voleb a nominací
1. Funkcionári Parlamentu se volí vetšinovým zpusobem na funkcní období jednoho roku.
2. První je volen Predseda, který si dle svého zvážení zvolí místopredsedu. 1. místopredseda je
volen v dalším kole volby poslancu.
3. Návrhy na kandidáty pro volbu predsedy Parlamentu, místopredsedu Parlamentu, podávají
poslanci na ustavující schuzi Parlamentu.
Článek VI
Předmět jednání a schůze Parlamentu
1. Pusobnost Parlamentu
1. projednávat a schvalovat návrhy poslancu
2. Svolávání schuzí Parlamentu
1. Schuze Parlamentu se koná alespon jednou za 30 pracovních dnu.
2. Schuze Parlamentu svolává její predseda, nebo na základe usnesení Parlamentu.
3. Není-li v usnesení receno, kdy se má schuze konat, svolá predseda Parlamentu schuzi nejpozdeji
do 21 dnu od prijetí usnesení.
4. Požádá-li o svolání schuze Parlamentu alespon 10 poslancu, svolá predseda schuzi nejpozdeji do
10 pracovních dnu od dorucení žádosti.
3. Jednání na schuzích Parlamentu
1. Schuzi Parlamentu zahájí predsedající ve stanovenou dobu, bez ohledu na pocet prítomných
poslancu.
2. Schuzi Parlamentu rídí predsedající, kterým je zpravidla predseda Parlamentu nebo urcený clen
výboru Parlamentu. Úcastníci schuze jsou povinni respektovat predsedajícího.

-53. Po zahájení schuze Parlamentu nebo jeho orgánu oznámí predsedající jména poslancu, kterí
požádali o omluvení neúcasti na jednání.
4. Nemuže-li se poslanec zúcastnit jednání Parlamentu, omluví se predsedovi, nebo jednomu ze
zvolených místopredsedu.
5. Parlament schválí na návrh svého predsedy program schuze, poprípade zpusob projednávání
jednotlivých bodu programu.
6. Poslanci potvrzují svou úcast na zasedání podpisem na prezencní listinu.
7. Recník nesmí být nikým prerušován, s výjimkou oprávnení predsedajícího.
4. Zápisy o schuzích Parlamentu
1. O schuzi Parlamentu se porizuje zápis, v nemž se uvede program schuze, kdo schuzi rídil, jaké
návrhy byly podány, pocet prítomných poslancu a prehled výsledku hlasování. Soucástí zápisu jsou
texty, prijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentu, které byly predmetem jednání.
2. Zápis schvaluje a podepisuje predseda Parlamentu. Schválený zápis je autentickým záznamem o
schuzi a odevzdá se k uložení spolecne s prílohami.
Článek VII
Hlasování v Parlamentu a jeho orgánech
1. Hlasování na schuzích Parlamentu
1. Parlament je zpusobilý se usnášet za prítomnosti alespon jedné tretiny všech poslancu.
2. K platnému usnesení Parlamentu je treba souhlasu nadpolovicní vetšiny prítomných poslancu,

(4)

GKP.Parl.zn
Studentský parlament
Gymnázium
Dr. Karla Polesného, Znojmo
nám. Komenského 4, 669 75
kterí se nezdrželi hlasování.
2. Výsledky hlasování
1. Predsedající poslanec vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdelí pocet prítomných poslancu,
pocet hlasu odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh prijat.
2. Informace o výsledku hlasování musí být studentské verejnosti a sdelovacím prostredkum
dostupná.
3. Každý poslanec muže vznést pri hlasování nebo bezprostredne po nem námitku proti prubehu
nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne Parlament bez rozpravy.
4. Vyhoví-li Parlament námitce, musí se hlasování opakovat.
3. Vyhlašování usnesení
1. Predseda Parlamentu prijme odhlasované usnesení.
Článek VIII
Ustavující schůze Parlamentu
1. Poslanci se sejdou po svém dosazení na ustavující schůzi Parlamentu.
2. Ustavující schůzi Parlamentu zahájí a až do zvolení nového předsedy Parlamentu ji řídí poslanec,
který ji svolal.
3. Parlament zvolí svého předsedu, který se ujme řízení schůze. Na návrh předsedy provede
Parlament volbu výboru parlamentu.
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