
Stanovy školního Senátu žáků Gymnázia Petra Bezruče,  

Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

1. Úvodní ustanovení 

(1) Školní Senát žáků Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen 

„Senát“) je samosprávným nezávislým orgánem žáků Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace (dále jen „GPB“), se sídlem Československé armády 517, Místek, 

738 01 Frýdek-Místek, v souladu s § 21 odst. 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 žák prvního až šestého ročníku školy má právo volit a být volen do Senátu, a to v souladu 

se Stanovami. 

(3) Každá třída volí dva senátory, prvního a druhého, kteří reprezentují stanovisko jejich třídy na 

zasedání. 

(4) Senát jedná vždy v souladu se školním řádem. Jednotliví senátoři jsou za své jednání 

zodpovědní. 

(5) Cílem Senátu je: 

a) rozvíjet klíčové kompetence žáků;  

b) informovat žáky o dění na škole a projednávat jejich stanoviska; 

c) jednat s vedením školy a učiteli na základě společného stanoviska žáků; 

d) organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci. 

(6) Senátoři: 

a) Senátoři jsou voleni na začátku školního roku, a to v souladu se Stanovami. 

b) Nikdo nemůže být současně prvním a druhým senátorem. 

c) Je-li druhý senátor zvolen prvním senátorem, jeho mandát druhého senátora zaniká a 

naopak. 

d) Mandát senátora vzniká dnem volby. Volba senátorů probíhá tajným hlasováním. 

Každý žák dané třídy disponuje dvěma hlasy; každému jednotlivému kandidátovi může 

udělit pouze jeden hlas. Kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů, se stává prvním 

senátorem a kandidát, který získá druhý nejvyšší počet hlasů, se stává druhým 

senátorem. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. Doplňovací volba musí proběhnout do 

pěti pracovních dnů od uvolnění postu senátora a probíhá stejným způsobem jako 

volba řádná, avšak žáci disponují jen takovým počtem hlasů, který odpovídá počtu 

chybějících senátorů za danou třídu. 

e) Mandát senátora zaniká: 

a.  posledním dnem školního roku; 

b.  odvoláním nadpoloviční většinou žáků příslušné třídy; 

c.  rezignací k rukám předsedy; 

d.  udělením výchovného opatření podle části H odst. 6 písm. c) školního řádu 

GPB; 

e.  Podle článku 1 odst. 6 písm. c). 

f) První senátor má právo 

a.  účastnit se zasedání; 

b.  hlasovat na zasedání; 

c.  volit do orgánů samosprávy 



d.  předkládat návrhy a podněty k diskuzi předsedajícímu. 

g) Druhý senátor má právo 

a.  účastnit se zasedání; 

b.  hlasovat na zasedání pouze o změnách Stanov a odvolávání rady; 

c.  volit do orgánů samosprávy; 

d.  předkládat návrhy a podněty k diskuzi předsedajícímu. 

h) Senátoři informují žáky své třídy o všech projednávaných a projednaných záležitostech 

a seznamují je se záměry a aktivitami Senátu a Rady. 

i) Senátoři berou v potaz podněty a návrhy žáků své třídy. 

j) Pro případ absence prvního senátora na zasedání přebírá jeho pravomoci druhý 

senátor. 

 

2. Orgány samosprávy 

I. Zasedání 

(1) Zasedání je shromáždění senátorů a je nejvyšším orgánem samosprávy. 

(2) Zasedání jsou veřejná; předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh 

jednání. 

(3) Zasedání svolává předsedající jednou měsíčně nebo usnese-li se na tom Rada, požádá-li o to 

alespoň jedna třetina senátorů nebo koordinátor. 

(4) Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna polovina všech senátorů. 

Pokud se projednává návrh, předsedající po shodě s předsedou ukončí debatu a zahájí 

hlasování. 

Hlasování probíhá následovně: 

a) právo hlasovat má pouze první senátor, pakliže to neodporuje čl. 1 odst. 6 písm. g) 

bodu b); 

b) hlasování je veřejné; 

c) pro přijetí se musí vyslovit nadpoloviční většina hlasujících. 

(5) Zasedání rozhoduje formou usnesení. 

(6) Zasedání má následující pravomoci: 

a) měnit Stanovy a schvalovat vnitřní předpisy Senátu; 

b) volit a odvolávat členy Rady, předsedajícího a předsedu; 

c) schvalovat usnesení úkolující Radu. 

(7) Volba předsedajícího probíhá tajným hlasováním. Každý senátor disponuje jedním hlasem. 

Předsedajícím je v prvním kole zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční 

většinu všech odevzdaných hlasů. Pokud předsedající není zvolen v prvním kole, do druhého 

kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který získá 

vyšší počet odevzdaných hlasů. Předsedající může být odvolán usnesením třípětinové většiny 

všech senátorů. Pokud v průběhu školního roku předsedajícímu zanikne mandát, na nejbližším 

zasedání proběhne volba předsedajícího. 

(8) Volba členů Rady probíhá tajným hlasováním. Každý senátor disponuje pěti hlasy; každému 

jednotlivému kandidátovi může udělit pouze jeden hlas. Členy Rady je zvoleno nejvýše pět 

kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, které volila nadpoloviční většina hlasujících. Pokud není 

zvoleno pět členů Rady, proběhne doplňovací volba na uvolněná místa v Radě. Doplňovací 

volba probíhá stejným způsobem jako volba řádná, avšak senátoři disponují jen takovým 



počtem hlasů, který odpovídá počtu uvolněných míst v Radě. Pokud v průběhu školního roku 

některému z členů Rady zanikne mandát, na nejbližším zasedání proběhne doplňovací volba. 

(9) Volba předsedy probíhá tajným hlasováním. Každý senátor disponuje jedním hlasem. 

Předsedou je v prvním kole zvolen 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 vyšší 

počet odevzdaných hlasů. Předseda může být odvolán usnesením třípětinové většiny všech 

senátorů. Pokud v průběhu školního roku předsedovi zanikne mandát, na nejbližším zasedání 

proběhne volba předsedy. 

II. Rada Senátu 

(1) Rada Senátu (dále jen „Rada“) je složena z pěti členů volených zasedáním z řad prvních 

senátorů. 

(2) Rada vykonává úkoly plynoucí z usnesení Senátu a informuje o své činnosti Senát. 

(3) Rada spolupracuje s příslušnými orgány GPB, a to zejména s ředitelem, jejími zástupci, 

školskou a pedagogickou radou. 

(4) Mandát člena Rady vzniká volbou na zasedání Senátu. 

(5) Rada informuje předsedu o své činnosti a jedná až s jeho souhlasem. 

(6) Mandát člena Rady zaniká: 

a) odvoláním na základě návrhu schváleného třípětinovou většinou hlasujících; 

b) rezignací k rukám předsedy; 

c) jestliže není další školní rok zvolen jako senátor; 

d) zánikem mandátu senátora podle části 1 odst. 6 písm. e) bodů b), d) a e). 

III. Předseda Rady Senátu 

(1) Předseda Rady Senátu (dále jen „předseda“) je odpovědný Senátu. Řídí jednání Rady. 

(2) Předsedou se může stát člen Rady volbou zasedání, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů. 

(3) Předseda vede činnost Senátu a zastupuje jej. 

(4) Předseda je povinen obeznámit nové členy Rady s předchozími činnostmi Rady a 

s předchozími a plánovanými akcemi a projekty Senátu. 

(5) Zřizuje výbory a jmenuje do jejich čela předsedu výboru z řad senátorů. 

(6) Mandát předsedy zaniká 

a) odvoláním zasedáním;  

b) rezignací k rukám koordinátora; 

c) jestliže není další školní rok zvolen jako senátor; 

d) zánikem mandátu senátora podle části 1 odst. 6 písm. e) bodů b), d) a e). 

IV. Předsedající Senátu 

(1) Předsedající Senátu (dále jen „předsedající“) řídí zasedání Senátu. 

(2) Předsedajícím se může stát druhý senátor volbou zasedání, jestliže získá nadpoloviční většinu 

hlasů. 

(3) Předsedající vede zasedání Senátu a připravuje jeho program podle Jednacího řádu. 

(4) Předsedající u sebe shromažďuje materiály vzniknuvší při činnosti Senátu. 

(5) Vyskytnou-li se nejasnosti ohledně výkladu Stanov či jiných vnitřních předpisů Senátu, 

směrodatné je mínění předsedajícího. 

(6) Mandát předsedajícího zaniká 

a) odvoláním zasedáním; 

b) rezignací k rukám předsedy; 



c) jestliže není další školní rok zvolen jako senátor; 

d) zánikem mandátu senátora podle části 1 odst. 6 písm. e) bodů b), d) a e). 

V. Koordinátor Senátu 

(1) Koordinátor Senátu (dále jen „koordinátor“) je pedagogickým pracovníkem GPB pověřeným 

dohlížet na řádný chod Senátu. 

(2) Koordinátor má právo účastnit se zasedání s hlasem poradním a s možností přispět do 

diskuze. Vykonává na zasedání pedagogický dozor. 

(3) Nemůže-li být koordinátor na zasedání přítomen, může k tomu účelu pověřit jiného 

pedagoga. 

(4) Koordinátor tlumočí Senátu výtky a podněty od orgánů GPB. 

VI. Pokladník 

(1) Pokladníkem se může stát senátor volbou zasedání, jestliže získá nejvyšší počet hlasů ze všech 

kandidátů. 

(2) Pokladník u sebe shromažďuje veškeré finanční prostředky související s činností Senátu a je za 

ně zodpovědný. 

(3) Pokladník vydává peníze pouze na pokyn Rady opřený o schválený senátní návrh. 

(4) Pokladník písemně zaznamenává jakékoliv přijetí finančních prostředků. Činí tak 

v dokumentu, který obsahuje datum přijetí, výší částky, jméno dárce či dárců a podpis 

dávajícího, pokladníka a libovolného senátora. 

(5) Pokladník písemně zaznamenává jakékoliv výdaje z finančních prostředků Senátu. Činí tak 

v dokumentu, který obsahuje datum akce, výši vydávané částky, účel výdaje a podpis 

pokladníka a libovolného senátora. 

(6) Veškeré dokumenty, se kterými pokladník pracuje, pokladník dostává s podpisem předsedy. 

 

3. Společná ustanovení 

(1) Pokud na počátku školního roku předseda do 15. září nevyhlásí řádné volby senátorů či 

předsedající do 30. září nesvolá zasedání, učiní tak koordinátor; pokud dosavadní předsedající 

již není senátorem, zasedání předsedá koordinátor nebo jím pověřená osoba do volby nového 

předsedajícího. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

(1) Tímto se ruší předchozí Stanovy žákovské samosprávy GPB, veškeré akty jí vydané v minulosti 

a v souladu s nimi nejsou těmito Stanovami nijak dotčeny. 

(2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti podpisem ředitelkou školy a všichni zúčastnění se jimi mají 

řídit. 

 

 

 

 

 


