
Stanovy Studentského parlamentu 

Gymnázia Dr. Emila Holuba   

ČLÁNEK I.   

Základní ustanovení   

1. Studentský parlament Gymnázia Dr. Emila Holuba (dále jen „SPGyHoli“) je tvořen pouze 

studenty Gymnázia Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice.   

2. Členové SPGyHoli zastupují své třídy dle ČLÁNKU II.   

3. Členství v SPGyHoli je pro všechny jeho členy dobrovolné.   

ČLÁNEK II.   

Členové SPGyHoli 

1. SPGyHoli je tvořen zástupci tříd.   

2. Zástupci tříd jsou voleni jednotlivými třídami  školy . 

3. Z každé třídy musí být minimálně jeden, maximálně tři zástupci.   

4. Zástupce třídy hájí její zájmy a je povinen seznamovat třídu s výsledky jednání.   

5. Zástupce třídy se zavazuje navštěvovat zasedání SPGyHoli.   

6. Každá třída má jeden hlas.   

7. Členství vzniká schválením členství, a to na základě první Schůzky, která je svolána v 

nejbližším možném termínu po volbách. 

8.  Členství v Parlamentu zaniká:   

a. dnem ukončení studia na škole;   

b. 31. srpna příslušného školního roku.   

9. Funkční období zástupců tříd Parlamentu je jeden školní rok (1. 9. – 30. 6.).  

10. Parlament navenek zastupuje nebo za něj jedná předseda parlamentu nebo člen 

parlamentu přímo určený nadpoloviční většinou všech členů na Schůzce.   

11. Ze všech zasedání se vyhotovuje zápis, který poté zapisovatel zveřejňuje na webových 

stránkách školy.   

Funkce členů SPGyHoli 

1. Předseda:  



 ‐ Může jím být kterýkoli člen parlamentu.  

 ‐ Je volen nadpoloviční většinou na jeden školní rok.  

 

2. Zapisovatel:  

 ‐ Může jím být kterýkoli žák školy.  

 ‐ Do jednání SPGyHoli se může zapojovat, ale nemá hlasovací právo.  

 

 

ČLÁNEK III.   

 Schůzka SPGyHoli 

1. Schůzky SPGyHoli probíhají alespoň jednou měsíčně po dobu školního roku. Z pravidla 

každé první pondělí v měsíci, v 13:45 hod.   

2. Schůzky SPGyHoli jsou veřejné. V případě narušování průběhu jednání budou rušící osoby 

vyloučeny.   

3. SPGyHoli projednává návrhy podané studenty, profesorským sborem a vedením školy.   

4. Pokud není před hlasováním stanoveno jinak, rozhoduje většinový výsledek.   

5. SPGyHoli je rozhodování schopné v případě, že se sejde minimálně půlka členů. 

ČLÁNEK IV.   

Závěrečná část   

1. Členové SPGyHoli se zavazují dodržovat tyto stanovy.   

2. Tato ustanovení vstupují v platnost dne jejich schválení SPGyHoli.   

 

 


