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Preambule 

My, řádně zvolení zástupci jednotlivých tříd TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Jihlava, 

jsme si vědomi toho, že škola je společenství rovnoprávných, svobodných lidí, kteří mají 

právo vlastního názoru a navzájem se respektují. Hájíme spravedlivé a odpovídající 

středoškolské vzdělávání, které má studentovi umožnit rozvoj osobnosti. Svůj mandát 

vykonáváme v zájmu studentů a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  

 

ČÁST 1. 

Úvodní ustanovení  

 

§1 

Název, zkratka 

1. Název: Studentský parlament 

2. Používaná zkratka: SP 

 

§2 

Postavení Studentského parlamentu 

1. SP je nezávislé demokratické seskupení zástupců tříd TRIVIS – Střední školy 

veřejnoprávní Jihlava. 

2. SP zastupuje studenty. 

3. SP je prostředníkem mezi vedením školy a studenty. 

4. Zasedání SP jsou veřejná a může se ho zúčastnit každý, výjimku pro uzavřené 

zasedání musí odsouhlasit minimálně 2/3 všech členů SP. 

5. Rozhodnutí SP mají povahu oficiálního názoru studentů TRIVIS – Střední škola 

veřejnoprávní. 

 

 

§3 

Cíle Studentského parlamentu 

1. Prezentovat zájmy studentů v oblastech vzdělávání, sportu a jiných školních aktivit. 

2. Realizovat nápady a podněty vzešlé z řad studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. 

3. Spolupracovat s různými studentskými spolky působící na naší škole. 

4. Pomáhat studentům v jakýchkoli věcech, týkajících se školy.  

5. Vytvářet prostor pro diskusi studentů. 
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§4 

Zápisy ze schůzí SP   

1. Zápisy Ze schůzí SP se prezentují těmito formami: 

a. zvolení členové neprodleně oznámí třídě, kterou zastupují, o konkrétních 

usnesení napsaných v zápisech ze schůzí SP, 

b. vyvěšením na nástěnce Studentského parlamentu, 

c. umístěním na webové stránky Studentského parlamentu,  

d. předáním na vedení naší školy, 

e. zasláním na vedení do Prahy.    

 

 

ČÁST 2. 

Vnitřní struktura Studentského parlamentu 

 

§5 

Obecné 

1. V čele SP stojí předseda. 

2. SP má dva místopředsedy, a to 1. místopředsedu a řadového místopředsedu. 

3. Součástí SP je Předsednictvo SP.  

4. Předsednictvo Studentského parlamentu ve složení předsedy a dvou místopředsedů 

zastupuje Studentský parlament navenek. 

5. V případě potřeby se můžou ustanovit tzv. Pracovní skupiny, které budou 

koordinovat akce pořádané SP. 

6. Studentský parlament se skládá z demokraticky volených členů každé třídy. 

7. Každá třída má ve Studentském parlamentu dva člena a jednoho náhradníka. 

8. Volební období je po dobu jednoho školního roku, nerozhodnul-li SP v mimořádném 

případě, 2/3 většinou všech členů SP, jinak. 

 

§6 

Vznik členství ve Studentském parlamentu 

1. Členem SP se může stát každý student TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Jihlava. 

2. Členství ve SP vzniká řádným zvolením.   

3. Volbu člena do SP upravují Stanovy SP. 

 
 

§7 

Zánik členství ve Studentském parlamentu 

1. Členství ve Studentském parlamentu zaniká v těchto případech: 

a. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze Studentského parlamentu,  

b. prokazatelně hrubému porušení Stanov SP, nebo opakovanému neplnění své 

povinnosti účastnit se schůzí SP, 

c. ukončením studia na TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Jihlava, 
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d. zánikem Studentského parlamentu. 

2. O zániku členství z důvodů ustanovených v §4 ods. 1. písm. b), Stanov SP, musí 

souhlasit nejméně 2/3  všech členů SP hlasováním na schůzi SP. Rozhodnutí o zániku 

členství v SP musí být doloženo s řádným odůvodněním. 

3. Po ukončení členství vzniká plnohodnotné členství zástupci člena, současně je volen 

nový náhradník podle Stanov SP.  

 

               ČÁST 4. 

Předsednictvo Studentského parlamentu 

 

§8 

Obecné 

1. Předsednictvo SP používá zkratku - P SP.  

2. P SP se skládá z Předsedy, 1. místopředsedy a řadového Místopředsedy. 

3. P SP spolu úzce spolupracuje a schází se dle potřeby. 

4. Schůze P SP můžou probíhat i mimo areál TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Jihlava 

5. Schůze P SP nejsou veřejná. 

 

§9 

Předseda Studentského parlamentu 

1. Předsedou SP se může stát každý řádně zvolený člen SP. 

2. Předseda SP je volen řádně zvolenými členy SP a to na dobu jednoho školního roku, 

nerozhodnul-li SP v mimořádném případě, 2/3 většinou všech členů SP, jinak. 

3. Pro zvolení do funkce musí získat nadpoloviční většinu všech řádně zvolených členů 

SP.  

4. Předseda SP má tato práva: 

a. navrhovat rezoluce ke schválení, 

b. na vlastní podnět či od některého z členů SP pokusit se zajistit vyjádření zástupců 

školy k věcem, týkajících se studentů, 

c. přednostní právo přihlásit se do diskuse, 

d. rezignovat na funkci Předsedy SP. 

5. Předseda SP má tyto povinnosti: 

a. zastupovat SP navenek, 

b. jednat s vedením školy, 

c. svolávat schůze SP, 

d. připravovat program schůze SP, 

e. řídit schůzi SP, 

f. dávat hlasovat o každém bodě projednávaném ve SP, 

g. dohlížet nad dodržováním Stanov SP. 

6. Předseda SP je povinen psát zápisy z jednotlivých schůzí SP. 

7. Předsedu SP lze odvolat, a to nejméně 2/3 všech členů SP. 
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8. Po odvolání Předsedy SP proběhne volba nového Předsedy SP.  Funkci Předsedy SP 

prozatím vykonává 1. místopředseda. Pokud i ten je odvolaný a s ním i řadový 

místopředseda je zvolen nadpoloviční většinou člen SP, který dočasně vykonává 

funkci Předsedy SP. 

9. Dočasný Předseda SP má všechny práva a povinnosti jako řádně zvolený Předseda SP. 

10. Předseda SP nemůže být zároveň místopředsedou SP. 

 

 

§10 

1. místopředseda Studentského parlamentu 

1. 1. místopředsedou SP se může stát každý řádně zvolený člen SP. 

2. 1. místopředseda je volen řádně zvolenými členy SP na návrh předsedy, a to na dobu 

jednoho školního roku, nerozhodnul-li SP v mimořádném případě, 2/3 většinou všech 

členů SP, jinak. 

3. Pro zvolení do funkce musí získat nadpoloviční většinu všech řádně zvolených členů 

SP.  

4. 1. místopředseda zastupuje SP navenek.  

5. 1. místopředseda je zástupce Předsedy SP a to na všech schůzích SP, kterých se 

Předseda SP neúčastní. 

6. V době předsedání schůzi SP má 1. místopředseda všechna práva a povinnosti jako 

Předseda SP. 

7. 1. místopředseda je povinen neprodleně informovat Předsedu SP o všech 

záležitostech, uskutečněných v době prozatímního předsedání SP. 

8. 1. místopředseda je koordinátorem pro oblast činnosti v SP, které mu je hlasováním 

přidělena. 

9. Oblast, jež koordinuje, se schvaluje současně při volbě do funkce 1. místopředsedou 

SP.   

10. 1. místopředseda může na svoji funkci rezignovat. 

11. 1. místopředsedu lze odvolat, a to nejméně 2/3 všech členů SP. 

12. Po odvolání 1. místopředsedy proběhne volba nového 1. místopředsedy, který musí 

být na návrh Předsedy SP zvolen nadpoloviční většinou všech členů SP.  

13. 1. místopředseda nemůže být zároveň Předsedou SP. 

 

     §11 

Místopředseda Studentského parlamentu 

1. Místopředsedou SP se může stát každý řádně zvolený člen SP. 

2. Místopředseda SP je volen řádně zvolenými členy SP na návrh Předsedy SP, a to na 

dubu jednoho školního roku, nerozhodnul-li SP v mimořádném případě, 2/3 většinou 

všech členů SP, jinak. 

3. Pro zvolení do funkce musí získat nadpoloviční většinu všech řádně zvolených členů 

SP.  

4. Místopředseda zastupuje SP navenek. 
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5. Místopředseda je koordinátorem pro oblast činnosti v SP, které mu je hlasováním 

přidělena. 

6. Oblast, jež koordinuje, se schvaluje současně při volbě do funkce Místopředsedy SP.   

7. Místopředseda může na svoji funkci rezignovat. 

8. Místopředsedu lze odvolat, a to nejméně 2/3 všech členů SP. 

9. Po odvolání Místopředsedy SP proběhne volba nového Místopředsedy SP, který musí 

být na návrh Předsedy SP zvolen nadpoloviční většinou všech členů SP.  

10. Místopředseda SP nemůže být zároveň Předsedou SP. 

 

 

ČÁST 5. 

Práva a povinnosti členů Studentského parlamentu 

 

§12 

Práva a povinnosti členů Studentského parlamentu 

1. Každý člen má tato základní práva: 

a. právo účastni na každém zasedání SP, 

b. právo hlasovat o všech bodech na schůzi SP, 

c. právo na informovanost o všech akcích a veškeré činnosti SP, 

d. právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji SP, 

e. právo volit a být volen do Předsednictva SP, 

f. právo svobodné kritiky, 

g. právo předkládat návrhy a nechat o nich hlasovat na zasedáních SP, 

h. právo kdykoli ukončit členství ve SP.  

2. Každý člen má tyto základní povinnosti: 

a. řádně chodit na každé zasedání SP, 

b. dodržovat Stanovy SP, 

c. respektovat schválené body a výsledky hlasování, 

d. informovat třídu, kterou zastupuje, o: 

I. všech výsledcích hlasování ve SP 

 

              ČÁST 6. 

Schůze Studentského parlamentu 

  

§13 

Obecné 

1. SP se schází jednou za 3 týdny, či dle potřeby. 

2. Schůzi SP svolává Předseda SP minimálně 4 dny před plánovanou schůzí SP. 

3. Předseda SP svolává schůzi SP formami, které zaručí, aby o ní každý člen SP věděl. 

4. Zasedání SP může být zahájeno pouze s nadpoloviční účastí všech členů SP, tím se 

stává usnášeníschopným. 

5. O chystané schůzi předseda SP informuje každého člena SP i náhradníky. 
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6. Pokud se schůze SP stane neusnášeníschopná, svolá Předseda novou schůzi SP, kde je 

usnášeníschopnost daná prostou většinou přítomných. 

7. SP schvaluje body ve svém programu nadpoloviční většinou přítomných členů SP. 

8. O každém bodu se hlasuje zvlášť. 

9. Předseda SP je povinen svolat schůzi SP do 14 dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 členů 

SP. 

10. Z každé schůze SP se pořizuje zápis a listina přítomných, která je ověřena předsedou 

kontrolní komise.  

11. Na schůzích SP se dodržují pravidla slušného chování, respektování odlišných názorů 

a stejné možnosti vyjádření každého člena SP. 

12. Nemůže-li se člen SP dostavit na schůzi SP, zastoupí ho náhradník, který má v dané 

chvíli stejná práva a povinnosti člena SP.  

13. Nebude-li se třída chtít z jakéhokoli důvodu účastnit schůzí SP, může z něj vystoupit. 

14. Vystoupení se provádí písemně do rukou Předsedy SP. 

15. Opětovné vstoupení je možné, ale musí o to oficiálně požádat předsedu SP, který 

žádosti musí vyhovět. 

16. Po dobu, kdy třída není v SP, má přesto poradní hlas a může se účastnit všech 

zasedání SP. 

17. Rozhodnutí SP jsou směřována ke všem studentům. I K těm, kteří nemají z jakéhokoli 

důvodu člena ve SP. 

18. Každý člen SP má právo jednoho hlasu. 

19. Hlas každého člena SP má stejnou hodnotu, nehledě na funkci. 

 

§14 

Příprava schůze Studentského parlamentu 

1. Přípravu SP organizuje Předsednictvo SP. 

2. Stanoví zejména: dobu a místo schůze, návrh programu jednání. 

 

§15 

Průběh jednání Studentského parlamentu 

1. Schůzi SP řídí Předseda SP. 

2. Účastníci schůzí SP jsou povinni respektovat Předsedu SP. 

3. Předseda SP řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje 

zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

4.  V zahajovací části doloží Předseda SP, podle listiny přítomných, usnášeníschopnost. 

5. Průběh schůze SP se řídí programem schůze, který je vždy na začátku schválen 

nadpoloviční většinou.  

6. Každý člen SP se může veřejně vyjádřit ke každému bodu, který je projednáván na 

schůzi SP. 
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§16 

Kontrolní komise 

1. Je zřízená vždy na ustavující schůzi SP. 

2. Kontrolní kose se skládá z Předsedy Kontrolní komise a člena Kontrolní komise. 

3. Předseda Kontrolní komise dohlíží nad legitimitou a legalitou hlasování. 

4. Předseda kontrolní komise ověřuje zápis ze schůze SP.   

5. Předseda a člen kontrolní komise počítají hlasy u každého bodu, který je projednáván 

na schůzi SP. 

6. Předseda a člen Kontrolní komise můžou rezignovat na svoji funkci. 

7. SP neprodleně zvolí novou Kontrolní komisi. 

 

ČÁST 7. 

Pracovní skupiny Studentského parlamentu 

 

§17 

Obecné 

1. Pracovní skupiny jsou ustanoveny, vyžaduje-li to náročnost plánované akce. 

2. Pro ustanovením pracovní skupiny se hlasuje nadpoloviční většinou, zároveň se také 

hlasuje o členech pracovní skupiny. 

3. Pracovní skupiny pracují na daných projektech, problém, akcích a jiných 

záležitostech. 

4. O své činnosti informují Předsednictvo SP. 

 

ČÁST 8. 

Rozpuštění Studentského parlamentu 

 

Zánik Studentského parlamentu 

§18 

1. Rozpuštění SP je možné. 

2. Pro rozpuštění SP musí hlasovat  2/3 všech členů SP, společně s Předsednictvem SP. 

3. SP zaniká, pokud nebyla v období školního roku svolána ani jedna schůze SP.  

 

ČÁST 9. 

Volby do Studentského parlamentu 

 

Řádné volby 

§19 

1. Řádné volby se konají nejpozději do poloviny září nového školního roku. 

2. Kandidovat na člena SP může každý člen třídy. 

3. Volba členů do SP probíhá tajně.  

4. Volbu organizuje předseda třídy. 

5. Nad správností voleb dohlíží třídní učitel. 

6. Kandidátka musí obsahovat minimálně 3 členy. 
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7. Každý člen třídy napíše svého kandidáta na lístek, který se vhodí do místa určené 

k hlasování, nebo do rukou předsedy třídy. 

8. První dva kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy SP, třetí v pořadí se 

stává náhradníkem člena SP. 

9. Každý člen třídy má pouze jeden hlas. 

 

     §20 

Doplňovací a předčasné volby 

1. Probíhají stejnou formou jako řádné volby. 

2. Datum doplňovacích a předčasných voleb stanoví Předseda SP po domluvě 

s předsedou třídy. 

 

ČÁST 10. 

Závěrečná ustanovení 

 

§21 

Obecné 

1. Změna Stanov SP je možná za souhlasu 2/3 řádně zvolených členů SP. 

2. Návrh na změnu Stanov může podat každý člen SP.  

3. Tyto stanovy nabývají platnosti řádným schválením ustavující schůzí SP ze dne        

26. března 2012 

 

 

 

 

 

 


