
STUDENTSKÝ PARLAMENT VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 

V roce 2021 nově vznikl Parlament VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí (dále jen Sezimácké střední). Tento 

parlament Sezimácké střední jedná podle svých stanov, které byly přijaty vedením školy. 

 

Stanovy Studentského parlamentu 

Preambule 

Studentský parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování 

komunikace mezi vedením školy a žáky a hájení zájmu žáků. Od členů Studentského parlamentu se 

očekává, že budou hájit zájmy žáků, zodpovědně vykonávat svou funkci ve studentském parlamentu 

Sezimácké střední (dále jen ,,SPSS“), respektovat rozhodnutí přijatá SPSS, hájit dobré jméno SPSS i 

školy a přispívat k co nejlepšímu chodu školy. 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

 

1. SPSS je samosprávným orgánem studentů Sezimácké střední, příspěvkové organizace (dále jen SS) 

se sídlem Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí 2, 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. 

2. Každý žák SS má právo volit a být volen do SPSS, a to v souladu se stanovami. 

3. Každý žák a zaměstnanec SS je oprávněn se na SPSS obracet se svými podněty (např. návrhy, 

žádostmi či stížnostmi). 

4. Členové SPSS vždy jednají v souladu se školním řádem a berou v potaz názory vedení SS. Jednotliví 

členové jsou za své jednání zodpovědní žákům školy. 

5. Cílem SPSS je: 

5.1. Rozvíjet klíčové kompetence žáků (např. komunikace, organizační schopnosti, 

spolupráce). 

5.2. Informovat žáky o dění na SS a projednávat jejich návrhy. 

5.3. Jednat s vedením SS a učiteli na základě společného stanoviska žáků. 

5.4. Organizovat vlastní zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci. 

 

 



Článek II. 

Struktura SPSS 

Struktura SPSS je následující: 

1. Předsednictvo. 

2. Řadoví členové parlamentu. 

3. Pedagogický poradce. 

 

1. Členové parlamentu, jejich práva a povinnosti 

1.1. Parlament čítá celkem 7 členů včetně předsedy a místopředsedy. 

1.2. Členové parlamentu mají právo: 

a) Účastnit se zasedání. 

b) Hlasovat na zasedání. 

c) Předkládat předsednictvu návrhy na jednání parlamentu. 

d) Navrhnout odvolání jakéhokoliv člena SPSS na zasedání za: 

- hrubé přestupky proti školnímu řádu, porušování stanov SPSS, nebo za poškozování 

dobrého jména SS, 

- neodůvodněnou absenci na třech po sobě konaných schůzích. 

e) Vyvolat hlasování o odvolání člena Předsednictva SPSS. 

f) Volit a být volen do předsednictva SPSS. 

1.3. Člen parlamentu má povinnost: 

a) Respektovat stanovy SPSS. 

b) Dodržovat mlčenlivost o předmětech jednání, jejichž oznámení veřejnosti nebylo 

odsouhlaseno. 

c) Informovat žáky o všech projednávaných a projednaných záležitostech a seznamovat je se 

záměry a aktivitami SPSS. 

d) Řádně docházet na zasedání. 

e) Tlumočit zasedání podněty žáků. 

 

2. Předsednictvo SPSS 

2.1. Předsednictvo se skládá z 1 předsedy a 1 místopředsedy. 

2.2. Předsednictvo je voleno tajnou volbou na zasedání za přítomnosti pedagogického poradce, 

přičemž: 



a) Právo volit a být voleni mají pouze členové parlamentu. 

b) Kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stává předsedou, kandidát s druhým nejvyšším 

počtem hlasů se stává místopředsedou. 

2.3. Předseda SPSS řídí zasedání, v jeho nepřítomnosti tak činí místopředseda. 

2.4. Předsednictvo sestavuje program zasedání, který má tyto náležitosti: 

a) Seznámení zasedání s programem. 

b) Prostor pro interpelace jednotlivých členů SPSS. 

c) Projednávání jednotlivých návrhů zařazených na program zasedání. 

d) Prostor pro návrhy nezařazené na program, dodatečné dotazy a připomínky. 

2.5. Předsednictvo spolupracuje s příslušnými orgány SS, a to zejména s ředitelkou SS, jejími zástupci, 

školskou radou a pedagogickým sborem. 

 

3. Pedagogický poradce 

3.1. Pedagogickým poradcem může být zvolen jakýkoliv člen pedagogického sboru SS, pakliže s 

výkonem dané funkce souhlasí. 

3.2. Pedagogický poradce je volen na zasedání prostou většinou hlasů všech přítomných členů SPSS. 

3.3. Poradce je na žádost členů SPSS připraven konzultovat daný problém. 

3.4. Poradce nemá přímý vliv na chod SPSS 

3.5. Poradce dohlíží na chod SPSS a na žádost členů SPSS pracuje v součinnosti. 

 

4. Zapisovatel 

4.1. Ve funkci Zapisovatele se pravidelně střídají všichni členové  SPSS. 

4.2. Zapisovatel zodpovídá za zapsání jednotlivých bodů každého zasedání do zápisu a poté zápis 

elektronicky předá předsednictvu. Předsednictvo zajistí vystavení zápisu na stránkách SS. 

 

 

Článek III.  

  Volba a ukončení působnosti členů parlamentu 

1.1. Volba členů parlamentu se koná v měsíci červnu. 

1.2. V případě, že příslušný třídní učitel dozná, že došlo k úmyslnému zvolení kandidáta jako 

„výsměch“ či „recese“, má právo kandidáta odvolat, jeho místo potom zaujme následující 

kandidát s nejvyšším počtem dosažených hlasů. 



1.3. Mandát člena parlamentu zaniká: 

a) zvolením nového člena v pravidelných volbách, 

b) na jeho vlastní žádost o ukončení členství v SPSS, 

c) odvoláním alespoň 2/3většinou hlasů zbývajících členů parlamentu na zasedání na návrh 

jakéhokoliv žáka SS, a to za: 

- hrubé přestupky proti školnímu řádu, porušování stanov SPSS, nebo za poškozování 

dobrého jména SS, 

- neodůvodněnou absenci na třech po sobě konaných schůzích, 

d) ukončením studia na SS. 

 

 

Článek IV. 

 Zasedání 

1. Zasedání je shromáždění členů SPSS, pedagogického konzultanta a Předsednictva SPSS. 

2. Zasedání mohou být, pokud to situace vyžaduje, veřejně otevřená všem žákům a zaměstnancům 

SS. Předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh jednání. 

3. Zasedání je svoláno alespoň jednou za měsíc. 

4. Datum, čas a místo zasedání vyhlašuje předseda nebo místopředseda SPSS, a to alespoň 24 hodin 

před zasedáním. 

5. Zasedání je usnášeníschopné, jsou-li zastoupeni alespoň tři členové SPSS a jeden člen 

předsednictva. 

7. Pokud se projednává návrh, o kterém je nutné hlasovat, po ukončení debaty předseda zahájí 

hlasování. 

Hlasování probíhá následovně: 

7.1 Právo hlasovat podle stanov mají zvolení členové parlamentu a předsednictvo: 

a) řadoví členové mají váhu jednoho hlasu, 

b) předseda i místopředseda mají každý po dvou hlasech. 

7.2 Návrh je přijat, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů SPSS. 

8. Zasedání rozhoduje formou usnesení. 

9. Jednotliví členové SPSS mohou být na zasedaní interpelováni jakýmkoliv žákem či zaměstnancem 

SS, a to v případě potřeby ústně přímo na zasedání, případně podáním písemné interpelace /podnětu 

prostřednictvím webového formuláře zpřístupněného v sekci SPSS na webových stránkách SS. Na 

podání odpovědi na písemnou interpelaci má interpelovaný člen lhůtu 30 dní. Po zodpovězení dotazu 

interpelovaným může tázající se podat doplňující otázku. 



10. Zasedání má následující pravomoci: 

10.1.  Měnit stanovy a schvalovat vnitřní předpisy SPSS, změna je přijata 2/3 většinou hlasů 

přítomných členů SPSS. 

10.2.  Volit a odvolávat předsednictvo.  

10.3.  Projednávat jednotlivé návrhy členů parlamentu.  

 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zasedáním SPSS a po schválení stanov vedením SS. 

Tyto stanovy byly schváleny zasedáním SPSS dne 21.12.2021 


