Ustanovení Studentského parlamentu Gymnázia,
Prachatice, Zlatá stezka 137
1) Obecná ustanovení a cíle
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Studentský parlament Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 (dále
jen Parlament) je zájmovým samosprávným orgánem studentů
Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 (dále jen Gymnázium).
Parlament přijímá Ustanovení Studentského parlamentu
Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 (dále jen Ustanovení) na
první ustavující schůzi, a to každý započatý školní rok.
Parlament může zastupovat studenty Gymnázia v zásadních
otázkách týkajících se bezprostředně jejich studia a studijního
života na Gymnáziu, pokud je o to studenty požádán (Parlament
dává podněty vedení školy a školské radě).
Parlament usiluje o přátelský, harmonický vztah a budování důvěry
a přátelství mezi studenty, pedagogickým sborem Gymnázia a
ostatními zaměstnanci Gymnázia.
Parlament vydává doporučení, stanoviska a další dokumenty,
kterými se snaží o plnění svých cílů daných tímto Ustanovením.
Parlament zve po konzultaci a schválení vedením školy hosty na
besedy a podobné akce, pro zpestření vyučování a podporu
mimoškolní výuku.
Parlament může delegovat svého zástupce k České středoškolské
unii.

2) Volby do Parlamentu
I.

II.
III.

Každá třída Gymnázia může být zastoupena jedním, maximálně
však dvěma studenty (zástupci). Dvěma zástupci je zastoupena
třída s počtem studentů větší než dvacet.
Zástupci jsou voleni za třídu, jejímiž jsou žáky a které zastupují.
Volby probíhají během prvních 21 dní započatého školního roku.
Pověřený učitel potvrdí svým podpisem, že hlasování proběhlo
korektně a informuje ředitelku školy o jménech zvolených
zástupců, kteří to potvrdí svými podpisy.

3) Ustavující zasedání
I.

II.

Zasedání svolá ředitelka školy do konce měsíce září nového
školního roku a určí jeho místo a čas a pověří jednoho zástupce,
aby vykonával pozici dočasného předsedy, než je zvolen nový.
Na ustavujícím zasedání v novém školním roce je zvolen předseda
Parlamentu a dva místopředsedové.

4) Zasedání
I.
II.

Zasedání Parlamentu se konají nejméně jednou za čtvrtletí.
Předseda řídí zasedání Parlamentu, nechává hlasovat o návrzích
přednesených zástupci, umožňuje jim vystoupit, uděluje a odjímá
slovo a umožnuje vystoupit nečlenům Parlamentu, uzná-li to za
vhodné.

5) Předseda a místopředsedové
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Předseda (1) a místopředsedové (2) (dále jen Předsednictvo) dbají
o dobrou pověst Gymnázia a Parlamentu a zastupují Parlament
navenek.
Předsednictvo svolává schůze Parlamentu a stanovuje čas a místo
konání s minimálním týdenním předstihem před zasedáním.
Předsednictvo sestavuje program schůze a zveřejňuje ho na
stránkách gymnázia.
Pověřený člen předsednictva pořizuje zápis z každé schůze a do
14 dnů od konání schůze ho zveřejní na webových stránkách
Gymnázia.
Předseda může pověřit jednoho z místopředsedů vedením schůze
či zastupování Parlamentu navenek jménem předsedy.
Předseda rozhoduje spory o výklad Ustanovení a vysvětluje znění
přijímaných dokumentů. Jeho rozhodnutí jsou závazná. Na přání
zástupce může být rozhodnutí předsedy podrobeno hromadnému
hlasování. Je-li vysloven nesouhlas s rozhodnutím předsedy,
rozhodnutí předsedy se ruší.

6) Podání návrhu dokumentů
I.
II.

Zástupce může podat návrh dokumentu.
Učiní tak tím, že podá tento návrh předsedovi v elektronické či
tištěné podobě. Předseda ho zařadí do programu právě
probíhajícího nebo bezprostředně následujícího zasedání po
konzultaci s navrhovatelem.

7) Hlasování a přijímání dokumentů
I.

II.

Jmenovité hlasování
a) Jmenovité hlasování probíhá tak, že předseda na základě
prezenční listiny vyzve všechny přítomné zástupce postupně
k vyjádření. Pro přijetí návrhu musí být nadpoloviční většina
přítomných a hlasujících zástupců.
b) Jmenovité hlasování je nutné, hlasuje-li se o Ustanovení
volbě či odvolání předsedy a místopředsedů, o delegování
zástupců a jejich odvolání a v případě, kdy o to požádá
zástupce.
Hromadné hlasování
a) Hromadné hlasování probíhá na vyzvání předsedy a
zástupce ho provádí zdvižením paže. Pro přijetí návrhu je
potřeba nadpoloviční většina přítomných a hlasujících
zástupců.
b) Hromadným hlasováním prochází návrhy jiné, než jsou
uvedeny v odstavci I. B).

Všechny přijaté dokumenty Parlamentu musí být v souladu s právními předpisy
platnými na území České republiky.
V Prachaticích dne 4.10.2018

