
STANOVY
Studentského parlamentu Gymnázia Omská



Čl. I – Úvodní ustanovení
(1) Studentský parlament Gymnázia Omská (dále jen “SPGO”) je samosprávným nezávislým

orgánem studentů Gymnázia Omská, se sídlem Praha 10, Omská 1300/4, 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.

(2) Každý student Gymnázia Omská má právo volit a být volen do SPGO, a to v souladu se

stanovami.

(3) Každý student a pedagog je oprávněn se na SPGO obracet se svými podněty, žádostmi či

stížnostmi.

(4) Každá třída volí jednoho až dva své Poslance, kteří reprezentují stanovisko jejich třídy na

Zasedání.

(5) SPGO jedná vždy v souladu se školním řádem. Jednotliví členové jsou za své jednání

zodpovědní.

(6) Cílem SPGO je

a) rozvíjet klíčové kompetence studentů,

b) informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich stanoviska,

c) jednat s vedením Gymnázia Omská a učiteli na základě společného stanoviska

studentů,

d) organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.

(7) Poslanci

a) Poslanci jsou voleni na začátku každého pololetí školního roku.

b) Mandát Poslance vzniká dnem volby nadpoloviční většinou přítomných studentů

příslušné třídy.

c) Mandát Poslance zaniká

a. posledním dnem školního roku,

b. závažným porušením školního řádu,

c. odvoláním nadpoloviční většinou studentů příslušné třídy

d. rezignací k rukám Předsedy/Předsedkyně.

d) Poslanec má právo

a. účastnit se Zasedání,

b. hlasovat na Zasedání,

c. předkládat návrhy usnesení,

d. volit a být volen do orgánů SPGO,

e. určit svého zástupce, pokud nemůže být sám přítomen ze závažných

důvodů; zástupci v době výkonu funkce přísluší práva dle čl. 7 písm. d vyjma

práva být volen.



e) Poslanec plní usnesení SPGO; informuje studenty své třídy o všech

projednávaných a projednaných záležitostech, seznamuje je se záměry a aktivitami

SPGO dle pokynů Rady.

f) Poslanec tlumočí samosprávě podněty a návrhy studentů své třídy.

Čl. II – Orgány SPGO
A. Zasedání

(1) Zasedání je shromáždění Poslanců, Rady a Předsedy a je nejvyšším orgánem SPGO.

(2) Zasedání jsou veřejná; předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh

jednání.

(3) Zasedání svolává Předseda a učiní tak,pokud od posledního Zasedání uběhly minimálně 2

týdny, usnese-li se na tom Rada, nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina Poslanců nebo

koordinátor.

(4) Zasedání probíhá následovně:

a) Debatě předsedá předsedající, který je jmenován na konci každého Zasedání

Radou pro následující Zasedání,

b) Předsedající otevře Debatu na téma zvolené na předchozím Zasedání a Seznam

řečníků,

c) Na Seznam řečníků má právo se přihlásit každý Poslanec. Seznam řečníků

sestavuje předsedající,

d) Předsedající má právo odebrat slovo, odebrat Poslance ze Seznamu řečníků a

zamítnout návrh na pozměnu usnesení, pokud pro to má odůvodění,

e) Zasedání se skládá z otevřené debaty, projednávání bodů a hlasování,

f) Zasedání vytváří usnesení, která jsou složena z bodů. Každý Poslanec má právo

podat návrh na změnu (přidání, pozměnění nebo odebrání bodu) usnesení,

g) Zasedání začíná otevřenou debatou, předsedající má povinnost přejít k

projednávání bodů, pokud to nenaruší probíhající debatu a otevře nový Seznam

řečníků,

h) Pokud je debata k projednání bodu u konce, nebo Rada dospěje k názoru, že nikam

nevede, ukončí ji a zahájí hlasování o změně usnesení,

i) Hlasování je jednokolové, veřejné. Každý Poslanec má právo hlasovat pro návrh,

proti návrhu, zdržet se a nehlasovat. Pokud pro změnu usnesení hlasuje alespoň

jedna polovina hlasujících, je návrh přijat a zanesen do usnesení,

j) Na konci Zasedání probíhá hlasování o návrhu jakožto celku.

(5) Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna polovina všech Poslanců.



(6) Pokud se projednává návrh, při kterém je nutné hlasovat, Předseda ukončí debatu a zahájí

hlasování.

(7) Hlasování probíhá následovně:

a) právo hlasovat má pouze zvolený Poslanec, popř. jeho zástupce a pokud není

přítomen, nemá právo dodatečně hlasovat,

b) hlasování je veřejné,

c) pro přijetí se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných Poslanců,

d) pro změnu Stanov se musí vyslovit alespoň dvoutřetinová většina všech Poslanců.

(8) Zasedání rozhoduje formou usnesení.

(9) Zasedání má následující pravomoci:

a) měnit Stanovy a schvalovat vnitřní předpisy SPGO,

b) volit a odvolávat Předsedu a členy Rady,

c) zakládat a rozpouštět poradní orgány SPGO.

(10) Volba Předsedy probíhá tajným hlasováním. Každý Poslanec disponuje jedním hlasem.

Předsedou je v prvním kole zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční

většinu všech odevzdaných hlasů. Pokud Předseda není zvolen v prvním kole, do druhého

kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který

získá vyšší počet odevzdaných hlasů. Předseda může být odvolán usnesením

dvoutřetinové většiny všech Poslanců.

(11) Volba členů Rady probíhá tajným hlasováním. Každý Poslanec disponuje dvěma hlasy;

každému jednotlivému kandidátovi může udělit pouze jeden hlas. Členy Rady jsou zvoleni

nejvýše dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří získají nadpoloviční většinu všech

odevzdaných hlasů. Pokud nejsou zvoleni dva členové Rady, proběhne doplňovací volba

na uvolněná místa v Radě. Doplňovací volba probíhá stejným způsobem jako volba řádná,

avšak Poslanci disponují jen takovým počtem hlasů, který odpovídá počtu uvolněných míst

v Radě. Pokud v průběhu školního roku některému z členů Rady zanikne mandát, na

nejbližším Zasedání proběhne doplňovací volba.

B. Rada
(1) Rada SPGO je složena z Předsedy a dvou členů volených Zasedáním z řad Poslanců

(místopředseda a jeden zvolený člen).

(2) Rada řídí činnost SPGO a vykonává úkoly plynoucích z usnesení Zasedání a úkoly zadané

Předsedou.

(3) Rada spolupracuje s příslušnými orgány Gymnázia Omská, a to zejména s ředitelem, jejími

zástupci, školskou a pedagogickou radou.

(4) Mandát člena Rady vzniká volbou na Zasedání.



(5) Mandát člena Rady zaniká

a) odvoláním na základě usnesení Zasedání,

b) rezignací k rukám Předsedy,

c) jestliže není člen další školní rok zvolen jako Poslanec.

(6) V případě nepřítomnosti člena Rady jsou jeho pravomoci nepřenosné, právo výkonu

mandátu jako Poslance mu ovšem zůstává.

C. Předseda
(1) Předseda SPGO je odpovědný Zasedání. Řídí jednání Zasedání a dalších orgánů SPGO.

(2) Předseda vede činnost SPGO a zadává úkoly Radě SPGO.

(3) Předseda je povinen obeznámit nové členy Rady s předchozími činnostmi Rady a s

předchozími a plánovanými akcemi a projekty SPGO.

(4) Mandát předsedy zaniká

a) odvoláním Zasedání,

b) rezignací k rukám Koordinátora,

c) jestliže není další školní rok zvolen jako Poslanec.

D. Koordinátor
(1) Koordinátor SPGO je pedagogickým pracovníkem Gymnázia Omská pověřeným dohlížet

na řádný chod SPGO.

(2) Koordinátor se účastní Zasedání s hlasem poradním. Je mu uděleno slovo, kdykoli o to

požádá. Vykonává na Zasedání pedagogický dozor.

(3) Nemůže-li být koordinátor na Zasedání přítomen, pověří k tomu účelu jiného pedagoga.

(4) Koordinátor spravuje další orgány Gymnázia Omská o činnosti SPGO, tlumočí samosprávě

výtky a podněty od orgánů Gymnázia Omská.

Čl. III – Společná ustanovení
(1) Pokud na počátku školního roku Předseda do 15. září nevyhlásí řádné volby či do 30. září

nesvolá Plénum, učiní tak Koordinátor; z voleb vzešlému Plénu předsedá dosavadní

Předseda, a to až do okamžiku volby dle čl. 2 odst. I. 4; pokud dosavadní Předseda již není

Poslancem, zasedání předsedá Koordinátor nebo jím pověřená osoba.

Čl. IV – Hospodaření
(1) O využití peněz rozhoduje vedení Gymnázia Omská na základě podnětů Rady v

součinnosti se Zasedáním.



(2) V praxi to znamená, že pokud má student, studentka, nebo skupina studentů návrh na

využití těchto prostředků, je třeba

a) Předložit návrh na využití finančních prostředků na Zasedání.

b) Jestliže je návrh na Zasedání přijat, Rada si sjedná schůzku s příslušným

zástupcem vedení Gymnázia Omská, kde daný návrh projednají.

c) Vedení Gymnázia Omská návrh analyzuje a rozhodně, zda je přijatelný a je možno

dané finance uvolnit.

d) Jestliže vedení Gymnázia Omská rozhodne o uvolnění financí, spadá jejich využití

do kompetence Rady, která jich využije v korespondenci s původním návrhem

studentů, který byl na Zasedání schválen.

Čl. V – Závěrečná ustanovení
(1) Tímto se ruší předchozí Stanovy SPGO, veškeré akty samosprávou vydané v minulosti a v

souladu s nimi nejsou těmito Stanovami nijak dotčeny.

(2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

Dne 19.10. 2021


