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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT GYMNÁZIA JIŘÍHO ORTENA  

STANOVY  

PREAMBULE  

My, žáci Gymnázia Jiřího Ortena,  

chtějíce se aktivně zasadit o lepší školní prostředí, odhodláni hájit své zájmy, jakož i zájmy svých 

spolužáků a oddáni myšlence sebeurčení žactva,  

vnímajíce Žákovský parlament, fungující na naší škole od roku 2006, jako nepostradatelný aparát pro  

rozvoj prostoru gymnázia, a to zejména prostřednictvím kultivace otevřeného diskurzu mezi žáky 

školy a vedením školy, pedagogickým sborem, Nadačním fondem, školskou radou, předsedy 

předmětových komisí, zájmovými kroužky, vedením školní kuchyně a ostatními relevantními 

subjekty,  

zavázáni pěstovat studentský život pořádáním akcí, besed, přednášek a iniciativ spjatých s přípravou 

na život po střední škole, jakož i podněcovat ostatní středoškoláky k občanské angažovanosti,  

vědomi si, že zapojení mladých do rozhodování o otázkách, které se jich týkají, je klíčové pro rozvoj  

celé společnosti a že je to právě během zasedání parlamentu, kdy můžeme konfrontovat skutečné 

problémy a vymýšlet vlastní řešení, dosahovat kompromisů, pracovat se zpětnou vazbou a  

prezentovat své úspěchy; rozvíjejíce těmito způsoby sebe sama a zároveň přinášejíce do školy 

inovace, a to ať už fyzickými změnami v prostorách školy nebo zásahy do osnov,  

věrni České středoškolské unii a Radě školních parlamentů Kutné Hory, coby mateřským organizacím 

a vyšším samosprávným strukturám mladých, jichž je Žákovský parlament členem,  

přijímáme prostřednictvím námi zvolených zástupců tříd, sdružujících se v tento samosprávný celek, 

stanovy Žákovského parlamentu Gymnázia Jiřího Ortena.  

ČÁST I.  

OBECNÁ USTANOVENÍ  

1.  Úvodní ustanovení  

1.1.  Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena (dále jen „samospráva“) je 

samosprávným nezávislým orgánem žáků Gymnázia Jiřího Ortena (dále jen „škola“), 

se sídlem na adrese Jaselská 932, 28480 Kutná Hora, v souladu s § 21 písm. d) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

1.2.  Každý žák školy má právo volit a být volen do samosprávy, a to v souladu se stanovami.  

1.3.  Každý žák a pedagog je oprávněn se na samosprávu obracet se svými podněty, 

žádostmi či stížnostmi.  

1.4.  Každá třída volí právě dva své zástupce, kteří reprezentují stanovisko této třídy na 

zasedání.  

1.5.  Samospráva jedná výhradně v souladu se školním řádem. Jednotliví členové jsou za své 

jednání zodpovědní.  
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2. Cílem samosprávy je:  

2.1. rozvíjet klíčové kompetence žáků;  

2.2. informovat žáky o dění ve škole a projednávat jejich stanoviska;  

2.3. jednat s vedením školy, učiteli a ostatními subjekty na základě společného stanoviska 

žáků;  

2.4. organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.  

3.  Zástupci tříd  

 3.1.  Zástupci tříd jsou voleni na začátku školního roku.  

 3.2.  Mandát zástupce třídy vzniká dnem volby žáků příslušné třídy.  

 3.3.  Mandát zástupce třídy zaniká:  

 3.3.1.  posledním dnem školního roku;  

 3.3.2.  zánikem statusu žáka školy;  

 3.3.3.  odvoláním nadpoloviční většinou studentů příslušné třídy;  

 3.3.4.  rezignací k rukám předsedy.  

 3.4  Zástupce třídy má právo:  

 3.4.1.  účastnit se zasedání;  

 3.4.2.  hlasovat na zasedání;  

 3.4.3.  předkládat návrhy usnesení;  

 3.4.4.  volit a být volen do předsednictva;  

3.4.5.  obracet se na orgány samosprávy s podněty a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření.  

3.5.  Zástupce třídy plní usnesení samosprávy; informuje žáky své třídy o všech 

projednávaných a projednaných záležitostech, seznamuje je se záměry a aktivitami 

samosprávy dle pokynů předsednictva.  

 3.6.  Zástupce třídy tlumočí samosprávě podněty a návrhy studentů své třídy.  

3.7.  Pro případ absence na zasedání si zástupce třídy může určit svého náhradníka; 

náhradníkovi v době výkonu funkce přísluší práva dle čl. 3., odst. 3.4., vyjma práva 

být volen.  

ČÁST II.  

ORGÁNY  

4.  Orgány samosprávy  

 4.1.  Orgány samosprávy jsou:  

 4.1.1.  zasedání;  

 4.1.2.  předsednictvo;  

 4.1.3.  tajemník;  

 4.1.4.  unijní delegát;  
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 4.1.5.  koordinátor.  

5.  Zasedání  

5.1. Zasedání je shromáždění zástupců tříd, předsednictva, tajemníka a unijního delegáta a je 

nejvyšším orgánem samosprávy.  

5.2. Zasedání jsou veřejná; předsedající žák je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný 

průběh jednání. Žáci školy, kteří nejsou zástupci tříd, mají během zasedání poradní 

hlas.  

5.3. Zasedání svolává předseda a učiní tak, usnese-li se na tom předsednictvo, požádá-li o to 

alespoň jedna třetina zástupců tříd nebo koordinátor.  

 5.4.  Zasedání rozhoduje formou usnesení.  

5.5. Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna polovina všech zástupců tříd. 

Pokud se projednává návrh, při kterém je nutné hlasovat, předseda ukončí debatu a 

zahájí hlasování. Zasedání se může usnášet za využitím technických prostředků 

umožňujících dálkovou komunikaci.  

 5.6.  Zasedání má následující pravomoci:  

 5.6.1.  měnit stanovy a schvalovat vnitřní předpisy samosprávy;  

5.6.2. volit a odvolávat členy předsednictva, nebo vyhlásit referendum k jejich odvolání 

(podle čl.5., odst.5.8);  

 5.6.3.  pověřovat a zrušovat pověření unijního delegáta;  

 5.6.4.  zakládat a rozpouštět poradní orgány samosprávy.  

5.7. Volba do předsednictva probíhá tajným hlasováním na každou pozici v předsednictvu 

zvlášť a je platná za účasti nadpoloviční většiny všech zástupců tříd. Průběh volby do 

předsednictva může blíže upravit jednací řád samosprávy, schválený ve smyslu čl. 5., 

odst. 5.6., pododst. 5.6.1.  

5.8. Členové předsednictva mohou být odvoláni usnesením nadpoloviční většiny všech 

zástupců tříd v případě, kdy volby probíhali nepřímím systémem. Pro ostatní případy 

se stanovuje, že zasedání může vyhlásit referendum k jejich odvolání usnesením 

nadpoloviční většiny všech zástupců tříd.  

5.9. Pověření unijního delegáta může být zrušeno usnesením nadpoloviční většiny všech 

zástupců tříd.  

5.10. Pokud v průběhu školního roku některému z členů předsednictva zanikne mandát, na 

nejbližším zasedání proběhne doplňovací volba systémem nepřímé volby.  

5.11.  Ze zasedání samosprávy je zhotoven zápis předsednictvem nebo osobou jím 

pověřenou.  

6.  Předsednictvo  

6.1.  Předsednictvo je složeno z předsedy, prvního místopředsedy a druhého 

místopředsedy.  
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6.2. Předsednictvo řídí činnost samosprávy a vykonává úkoly plynoucí z usnesení zasedání. 

Tyto úkoly smí plnit v součinnosti s jím vytvořenými pracovními skupinami nebo 

prostřednictvím tajemníka.  

6.3. Členství v předsednictvu vzniká volbou na zasedání. Nové předsednictvo je voleno na 

prvním zasedání v daném školním roce. Do každé ze tří funkcí v předsednictvu se volí 

zvlášť.  

6.4. Ve speciálních případech může mandát členů předsednictva vzniknout přímou volbou, v 

níž smí hlasovat každý žák školy. Tyto speciální případy upravuje vnitřní předpis. 

Dojde-li k takovému případu, čl. 5., odst. 5.7 a čl. 6., odst. 6.3. se nepoužije.  

 6.5.  Členství v předsednictvu zaniká:  

 6.5.1.  odvoláním podle pravidel čl. 5., odst. 5.8;  

 6.5.2.  rezignací k rukám koordinátora;  

 6.5.3.  zánikem statutu žáka školy;  

 6.5.4.  uplynutím funkčního období.  

 6.6.  Členství v předsednictvu není slučitelné s funkcí tajemníka.  

 6.7.  Funkce člena předsednictva není podmíněná mandátem zástupce třídy.  

6.8. Funkční období předsednictva trvá od zvolení prvního z jeho členů až po zvolení prvního 

z jeho členů v následujícím školním roce.  

6.9. K přijetí rozhodnutí předsednictva je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů 

předsednictva. Rozhodnutí předsednictva může být přijato za využití technických 

prostředků umožňujících dálkovou komunikaci.  

6.10. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, nabývá jeho pravomocí a povinností první 

místopředseda, nemůže-li tyto povinnosti vykonávat první místopředseda, nabývá 

těchto pravomocí a povinností druhý místopředseda.  

7.  Tajemník  

 7.1.  Tajemník:  

7.6.1.  dohlíží na plnění úkolů pracovními skupinami zřízenými předsednictvem; 7.6.2. 

 plní úkoly, jež mu jsou zadány rozhodnutím předsednictva.  

 7.2.  Mandát tajemníka vzniká jmenováním předsedou.  

 7.3.  Mandát tajemníka zaniká:  

 7.3.1.  odvoláním předsedou;  

7.3.2. zánikem mandátu předsedy, který daného tajemníka jmenoval; 7.3.3. 

rezignací k rukám předsedy;  

 7.3.4.  zánikem statusu žáka školy.  

 7.4.  Funkce tajemníka není slučitelná s členstvím v předsednictvu.  

 7.5.  Funkce tajemníka není podmíněná mandátem zástupce třídy.  

7.6.  Nemůže-li předsednictvo vykonávat své povinnosti, nabývá těchto povinností spolu s 

jeho pravomocemi tajemník.  
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8.  Unijní delegát  

8.1. Unijní delegát zastupuje zájmy samosprávy v České středoškolské unii, z. s. (dále jen 

„ČSU“) v souladu se Stanovami ČSU.  

8.2. Unijní delegát je povinen zasedání informovat o průběhu schůze nejvyššího orgánu ČSU. 

Zástupci tříd jsou oprávněni se prostřednictvím unijního delegáta obracet na orgány 

ČSU s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.  

8.3. Mandát unijního delegáta vzniká pověřením dle Stanov ČSU. Žák smí být pověřen z 

usnesení zasedání.  

 8.4.  Mandát unijního delegáta zaniká:  

 8.4.1.  pozbytím platnosti pověření dle Stanov ČSU;  

 8.4.2.  zrušením pověření z usnesení zasedání;  

 8.4.3.  zánikem statusu žáka;  

 8.4.4.  rezignací k rukám předsedy.  

 8.5.  Funkce unijního delegáta není podmíněná mandátem zástupce třídy.  

 8.6.  Unijním delegátem se může stát takový žák školy, který je zároveň členem ČSU.  

9.  Koordinátor  

9.1.  Koordinátor samosprávy je pedagogickým pracovníkem školy pověřeným dohlížet na 

řádný chod samosprávy.  

9.2. Koordinátor se účastní zasedání s hlasem poradním. Je mu uděleno slovo kdykoli o to 

požádá. Vykonává nad zasedáním pedagogický dozor.  

9.3.  Nemůže-li být koordinátor na zasedání přítomen, smí k tomu účelu pověřit jiného 

pedagoga.  

9.4. Koordinátor spravuje další orgány školy o činnosti samosprávy, tlumočí samosprávě výtky 

a podněty od orgánů školy.  

ČÁST III.  

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

10.  Hospodaření  

10.1.  Řádný postup schvalování návrhu na využití finančních prostředků a jeho 

komunikace s vedením školy nebo Nadačním fondem GKH smí být upraveny 

vnitřním předpisem.  

11.  Závěrečná ustanovení  

11.1  Tímto se ruší předchozí stanovy samosprávy, veškerá usnesení vydaná v minulosti a v 

souladu s nimi nejsou těmito stanovami nijak dotčena.  

 11.2.  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.  
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Zvolský v. r.  

  

Schválilo I. zasedání Žákovského parlamentu Gymnázia Jiřího Ortena ve školním roce 

2021/2022.  


