Charta Studentského parlamentu
Klasického gymnázia Modřany
Článek 1 Účel a zásady
1) Studentský parlament se zřizuje v souladu s §21 odst. 1 písm. b) zákona číslo 561/2004 Sb. za
účelem reprezentace studentů školy. Studenti budou reprezentováni v souladu s principy
zastupitelské demokracie.

Článek 2 Zástupci
1) Každá třída gymnázia bude zastoupena určeným počtem zástupců podle počtu studentů zapsaných
k prvnímu dni školního roku v dané třídě takto:
a) V případě, že má třída méně než 15 studentů, bude zastoupena 1 zástupcem.
b) V případě, že má třída 15 nebo více studentů, bude zastoupena 2 zástupci.
2) Každý zástupce má 1 hlas.
3) Zástupcem nesmí být osoba, která není členem třídy, kterou by měla zastupovat, je členem
Školské rady, je spojena s Ministerstvem školství České republiky či jinými institucemi státní
správy či samosprávy, které mají na starost poskytování či regulaci školství.
4) Nikomu nemůže být odepřeno právo ucházet se o post zástupce na základě pohlaví, sexuální
orientace, národního či etnického původu nebo předešlého působení v Parlamentu.
5) Pokud se zástupce nebude cítit způsobilý k výkonu své funkce, rezignuje.
6) V případě, že dojde k uvolnění místa zástupce, bez zbytečného odkladu proběhnou doplňující
volby.

Článek 3 Předseda Studentského parlamentu
1) Zástupci si ze svých řad zvolí předsedu Studentského parlamentu.
2) Předseda Parlamentu:
a) Reprezentuje Parlament,
b) Informuje Školskou radu o rezolucích,
c) Svolává schůze,
d) Má výhradní právo navrhnout odvolání některého ze zástupců pro těžké zločiny či přestupky
nebo jednání proti Parlamentu.
3) Pokud se předseda nebude cítit způsobilý k výkonu své funkce, rezignuje.

Článek 4 Místopředsedové Studentského parlamentu
1) Zástupci si ze svých řad volí 2 místopředsedy.

2) Místopředsedové v době dočasné neschopnosti předsedy vykonávat svou funkci zastávají všechny
jeho práva a povinnosti, vyjma výhradního práva navrhnout odvolání zástupce.
3) Pokud se místopředseda nebude cítit způsobilý k výkonu své funkce, rezignuje.

Článek 5 Studentský parlament
1) Studentský parlament:
a) Se setkává na schůzích.
b) Diskutuje a hlasuje o rezolucích.
c) Rozhoduje o odvolání zástupců ze své funkce.
d) Má výhradní právo odvolat předsedu či místopředsedu ze své funkce, pokud jej shledají
nezpůsobilého k výkonu své funkce.
2) Oficiálními jazyky Parlamentu jsou čeština a angličtina. V případě, že nebude některý ze zástupců
ovládat některý z těchto jazyků, může si dle vlastního uvážení obstarat tlumočníka.
3) Parlament bude uchovávat záznamy svých jednání, které zveřejní. Hlasy pro a proti o každé
rezoluci budou též zaznamenány.
4) Pro přijetí rezoluce je potřeba souhlasu prosté většiny zástupců.
5) Pro přijetí rezoluce měnící tuto Chartu je potřeba souhlas dvou třetin všech zástupců.
6) Pro odvolání zástupce, předsedy nebo místopředsedy ze své funkce je potřeba souhlasu dvou
třetin všech zástupců.
7) Schůze se řídí Jednacím řádem, který bude vyhlášen spolu s touto Chartou. Pro změnu Jednacího
řádu je potřeba vydání rezoluce opírající se o souhlas dvou třetin všech zástupců.

Článek 6 Volby
1) Zástupci jsou voleni pomocí systému preferenčního hlasování.
2) Volby do Parlamentu budou pořádány v každé třídě na začátku školního roku. Volby v nových
třídách nesmí proběhnout před ukončením adaptačního kurzu, případně po 2 týdnech od začátku
školního roku, nebude-li se konat adaptační kurz.
3) Parlament nesmí zahájit schůzi před proběhnutím voleb ve všech třídách a uveřejnění výsledků.
4) Za organizaci, propagaci a vyhodnocování voleb nese výhradní zodpovědnost Oborová komise
společenských věd.
5) Volby podléhají Volebnímu řádu, který bude vyhlášen spolu s touto Chartou. Pro změnu
Volebního řádu je potřeba vydání rezoluce opírající se o souhlas dvou třetin všech zástupců.

Článek 7 Konflikty ve výkladu
1) V případě, že nastanou jakékoliv konflikty ve výkladu této Charty, Jednacího řádu , Volebního
řádu či jakékoliv rezoluce, Oborová komise společenských věd je svěřena povinnost tyto závazně
rozhodnout.

2) Konflikty budou doručeny předsedovi Oborové komise společenských věd. Ten svolá schůzi
komise za účelem vyřešení takového konfliktu. Pro přijetí výkladu je potřeba jednomyslný
souhlas komise.
My, zakládající, jsme se jednomyslně shodli na této Chartě dne čtrnáctého října roku dva tisíce devatenáct.
Na důkaz připojujeme své podpisy:
PhDr. Václav Adámek, v. r.
Marek Blažek, v. r.
Mgr. Bc. David Chlumský, v. r.

