Stanovy Studentského parlamentu Gymnázia Brno, Vídeňská,
příspěvkové organizace
1. Úvodní ustanovení
1) Studentský parlament Gymnázia Brno, Vídeňské, příspěvkové organizace (dále jen SP GVID) je
samosprávným nezávislým orgánem studentů Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové
organizace, se sídlem na Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, 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 školy má právo volit a být volen do SP GVID, a to v souladu se stanovami.
3) Volební období SP GVID je jeden školní rok.
4) Každý student a pedagog je oprávněn se na SP GVID obracet se svými podněty, žádostmi či
stížnostmi.
5) Cílem SP GVID je:
a) rozvíjet klíčové kompetence studentů;
b) informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich stanoviska;
c) jednat s vedením školy a pedagogy na základě společného stanoviska studentů;
d) pracovat na zkvalitňování a modernizaci výuky na Gymnáziu Brno, Vídeňská,
příspěvkové organizaci;
e) fungovat jako mediátor mezi studenty a pedagogy;
f) podporovat spolupráci mezi studenty a pedagogy;
g) organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci.
6) Členové SP GVID:
a) Členové SP GVID jsou po domluvě ve třídě veřejně nebo tajně voleni v rámci svých
tříd na začátku školního roku.
b) Každá třída si zvolí jednoho až dva své zástupce, kteří se stanou členy SP GVID.
c) Mandát člena SP GVID vzniká dnem volby nadpoloviční většinou přítomných studentů
příslušné třídy.
d) Mandát člena SP GVID zaniká:
a. novými volbami ve třídě na začátku školního roku;
b. ukončením nebo přerušením studia;
c. odvoláním nadpoloviční většinou studentů příslušné třídy;
d. odvoláním nadpoloviční většinou SP GVID;
e. nepřítomností na čtyřech po sobě jdoucích zasedáních bez podání omluvy;
f. rezignací.
e) Člen SP GVID má právo:
a. účastnit se zasedání SP GVID;
b. hlasovat na zasedání SP GVID, a to v souladu se stanovami;
c. předkládat návrhy usnesení;
d. volit a být volen do orgánů SP GVID, a to v souladu se stanovami.
f) Člen SP GVID plní usnesení SP GVID; má povinnost informovat studenty ze třídy,
kterou zastupuje, o projednávaných a projednaných záležitostech a seznamovat je se
záměry a aktivitami SP GVID.
g) Člen SP GVID tlumočí samosprávě podněty a návrhy studentů.
h) Pro případ absence na zasedání si člen SP GVID může určit svého zástupce; zástupce v
době výkonu funkce přísluší práva dle čl. 1 odst. 6 písm. e vyjma práva být volen

1

2. Orgány SP GVID
Zasedání SP GVID

I.

1) Zasedání SP GVID je shromáždění členů a předsednictva SP GVID.
2) Zasedání SP GVID svolává předseda nebo místopředseda dle čl. 2 bodu III, IV a V odst.
1.
3) Mohou tak učinit z podnětu vlastního, kteréhokoliv studenta, člena předsednictva nebo
pedagoga.
4) Učinit tak musí, shodne-li se na tom alespoň polovina všech hlasovacích subjektů SP
GVID.
5) Předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh jednání.
6) SP GVID má k dispozici během roku 12 zasedání.
7) Zasedání SP GVID je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasovacích
subjektů.
Pokud se projednává návrh, při kterém je nutné hlasovat, předseda po vyslechnutí
názorů a podnětů přítomných ukončí debatu a zahájí hlasování.
Hlasování probíhá následovně:
a) právo hlasovat má pouze předsednictvo dohromady a jeden či dvojice členů SP
GVID za jednu třídu dohromady, tj. hlasovací subjekt, a pokud není přítomen ani
jeden z dvojice, nemá právo dodatečně hlasovat;
b) pro přijetí návrhu se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných hlasovacích
subjektů;
c) pro změnu stanov se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných hlasovacích
subjektů;
d) pro odvolání předsedy nebo místopředsedy se musí vyslovit alespoň dvě třetiny
přítomných hlasovacích subjektů SP GVID;
e) hlasování je veřejné kromě voleb předsednictva;
7) Zasedání SP GVID rozhoduje formou usnesení.
8) Zasedání SP GVID má následující pravomoci:
a) měnit stanovy a schvalovat vnitřní předpisy SP GVID;
b) volit a odvolat členy předsednictva SP GVID;
c) schvalovat návrhy a podněty k předložení vedení školy;
d) schvalovat a stanovovat oficiální postoj SP GVID k jednotlivým tematikám,
problémům a událostem.

Předsednictvo

II.

1) Předsednictvo SP GVID je složeno z předsedy a dvou místopředsedů.
2) Členem předsednictva SP GVID se nemůže stát student v maturitním ročníku.
3) Předsednictvo koordinuje činnost samosprávy a vykonává úkoly plynoucích z usnesení zasedání
SP GVID.
4) Předsednictvo jmenuje členy SP GVID do jednotlivých funkcí na základě hlasování zasedání SP
GVID.
5) Mandát člena předsednictva vzniká volbou na zasedání.
6) Členem předsednictva SP GVID se může stát pouze člen SP GVID.
7) Předsednictvo je povinno informovat členy SP GVID o činnostech předsednictva a plánovaných
akcích a projektech.
2

Předseda

III.

1) Předseda SP GVID je odpovědný zasedání SP GVID. Řídí jednání zasedání SP GVID a
dalších orgánů SP GVID.
2) Předsedou se může stát pouze člen SP GVID, a to v souladu se stanovami.
3) Předseda reprezentuje a vede činnost SP GVID.
4) Předseda vypisuje nové volby do SP GVID.
5) Mandát předsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním SP GVID, a to v souladu se stanovami;
b) rezignací;
c) novými volbami na začátku školního roku;
d) ukončením nebo přerušením studia;
e) jestliže není další rok zvolen jako zástupce třídy.

IV.

Místopředseda I

1) Místopředseda I v případě nepřítomnosti předsedy nabývá jeho pravomocí.
2) Pokud na začátku školního roku předseda nesvolá první zasedání do 20. září, učiní tak
místopředseda I.
3) Místopředsedou I se může stát pouze člen SP GVID, a to v souladu se stanovami.
4) Mandát místopředsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním SP GVID, a to v souladu se stanovami;
b) rezignací;
c) novými volbami na začátku školního roku;
d) ukončením nebo přerušením studia;
e) jestliže není další rok zvolen jako zástupce třídy.

Místopředseda II

V.

1) Místopředseda II v případě nepřítomnosti místopředsedy I nabývá jeho pravomocí.
2) Místopředsedou II se může stát pouze člen SP GVID, a to v souladu se stanovami.
3) Mandát místopředsedy zaniká:
a) odvoláním zasedáním SP GVID, a to v souladu se stanovami;
b) rezignací;
c) novými volbami na začátku školního roku;
d) ukončením nebo přerušením studia;
e) jestliže není další rok zvolen jako zástupce třídy.

VI.

Host

1) Hostem zasedání SP GVID může být jakýkoliv student, pedagog nebo vedení školy na
požádání kteréhokoliv člena předsednictva SP GVID.
2) Účast hosta musí být schválena požádaným členem předsednictva SP GVID.
3) Host nemá pravomoci zasahovat do hlasování SP GVID.
4) Host se na vyzvání předsednictva účastní diskusí SP GVID.

3. Volební pravidla
1) Členy SP GVID si po domluvě ve třídě veřejně nebo tajně volí každá třída samostatně. Třída
si zvolí jednoho až dva zástupce třídy, kteří se stanou členy SP GVID.
2) Volba předsedy, místopředsedy I i místopředsedy II probíhá tajně v rámci prvního zasedání SP
GVID ve školním roce.
3) Předsedou SP GVID se stává 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
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4)

5)

6)
7)

8)

vyšší počet odevzdaných hlasů.
Člen SP GVID, který kandidoval na předsedu a neuspěl, automaticky kandiduje na
místopředsedu I. Volba místopředsedy I probíhá obdobně jako volba předsedy (dle čl. 3 odst.
3)
Člen SP GVID, který kandidoval na místopředsedu I a neuspěl, automaticky kandiduje na
místopředsedu II. Volba místopředsedy II probíhá obdobně jako volba předsedy (dle čl. 3 odst.
3)
Předsednictvo má při hlasování dohromady jeden hlas.
Jeden či dvojice členů SP GVID za jednu třídu, tj. hlasovací subjekt, má při hlasování jeden
nedělitelný hlas; tj. dvacet tříd = 20 hlasů. Výjimkou jsou třídy, jejichž člen nebo členové jsou
v předsednictvu, v takovém případě má předsednictvo i zástupci za danou třídu svůj hlas.
V případě rovnosti hlasů při hlasování má rozhodující hlas předseda SP GVID.

4. Společná ustanovení
1) SP GVID komunikuje se studenty a mezi sebou jak standardně, tak pomocí sociálních sítí.
2) Na začátku školního roku po zvolení členů SP GVID novému zasedání předsedá dosavadní
předseda, a to až do okamžiku zvolení nového předsedy; pokud dosavadní předseda již není
členem SP GVID, zasedání předsedá místopředseda I; pokud dosavadní místopředseda I již není
členem SP GVID, zasedání předsedá místopředseda II nebo jím pověřená osoba.

5. Závěrečná ustanovení
(1) Tímto se ruší předchozí stanovy SP GVID, veškeré akty SP GVID vydané v minulosti v
souladu s nimi nejsou těmito stanovami nijak dotčeny.
(2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

V Brně dne:
Podpis předsedy SP GVID:
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