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1. Úvodní ustanovení 
 

 
(1) Studentský senát jazykového gymnázia Pavla Tigrida (dále jen „Senát“) je samosprávným 

nezávislým orgánem studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida (dále jen „JGPT“), se 

sídlem Gustava Klimenta 493/3, 70800 Ostrava-Poruba, v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

(2) Každý student školy má právo stát se členem Senátu (dále jen „Senátor“), a to v souladu 

se Stanovami. 

(3) Každý student a pedagog je oprávněn se na Senát obracet se svými podněty, žádostmi či 

stížnostmi. 

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

zodpovědní. 

(5) Cílem Senátu je: 

a. rozvíjet klíčové kompetence studentů; 

b. informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich podněty; 

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

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

(6) Senátoři: 

a. Mandát Senátora vzniká odevzdáním přihlášky k rukám Předsedy na jakékoli 

schůzi senátu. 

b. Mandát Senátora zaniká: 

i. odvoláním nadpoloviční většinou Senátorů; 

ii. rezignací k rukám Předsedy; 

iii. prvním dnem druhého pololetí maturitního ročníku; 

iv. neúčastí na dvou Schůzích bez řádné omluvy; 

v. neúčastí na Zasedání bez řádné omluvy. 

c. Senátor má právo: 

i. účastnit se Zasedání a Schůzí; 

ii. hlasovat na Zasedání; 

iii. předkládat návrhy usnesení; 

iv. volit a být volen do orgánů samosprávy; 

v. účastnit se schůzí Senátu se zástupci vedení školy. 

d. Senátor má za povinnost: 

i. účastnit se Zasedání; 

ii. účastnit se Schůzí; 

iii. plnit usnesení Senátu; 

iv. informovat studenty své třídy o všech projednávaných a projednaných 

záležitostech; 

v. seznamovat studenty své třídy se záměry a aktivitami Senátu; 

vi. tlumočit Senátu podněty a návrhy studentů své třídy. 

 

 

 



2. Orgány samosprávy 

 

I. Zasedání 

 

(1) Zasedání je shromáždění Senátorů. 

(2) Zasedání je nejvyšší orgán Senátu. 

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

průběh jednání. 

(4) Zasedání svolává Předseda. 

(5) Za jedno čtvrtletí musí být uskutečněno alespoň jedno Zasedání. 

(6) Hlasování probíhá následovně: 

a. právo hlasovat má pouze přítomný Senátor (pokud není přítomen, nemá 

právo dodatečně hlasovat); 

b. hlasovat korespondenčně je zakázáno; 

c. hlasování je veřejné; 

d. pro přijetí se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných Senátorů. 

(7) Zasedání rozhoduje formou usnesení. 

(8) Zasedání má následující pravomoci: 

a. navrhovat Předsedovi změny Stanov; 

b. zakládat a rozpouštět poradní orgány Senátu; 

c. odvolat Předsedu či Místopředsedu. 

 

II. Předseda 

 

(1) Předseda Senátu je zodpovědný za Zasedání. Řídí jednání Zasedání a dalších orgánů Senátu. 

(2) Na Předsedu Senátu může kandidovat pouze a jen ten Senátor, který není žákem maturitního 

ročníku a mandát Senátora vykonává minimálně po dobu dvou pololetí. 

(3) Předseda vede činnost Senátu. 

(4) Předseda vede a transparentně eviduje finanční správu Senátu. 

(5) Předseda je přímo odpovědný za Stanovy. 

(6) Volba Předsedy: 

a. probíhá tajným hlasováním; 

b. každý Senátor disponuje jedním hlasem; 

c. předsedou je zvolen kandidát, který obdržel nejvíce hlasů; 

d. v případě, že nejvyšší počet hlasů obdrží více kandidátů, postupují právě tito 

kandidáti do druhého kola; 

e. druhé kolo probíhá obdobně jako kolo první; pokud není zvolen předseda ani 

v druhém kole, nastávají nové volby; 

f. musí být vyhlášena Předsedou či Místopředsedou koncem volebního období 

Předsedy. 

 



(7) Mandát Předsedy zaniká: 

a. rezignací; 

b. nadpolovičním vyslovením nedůvěry ze strany Senátorů na Zasedání 

c. uplynutím dvou pololetí od získání mandátu Předsedy 

d. prvním dne druhého pololetí maturitního ročníku 

(8) Předseda Senátu nemůže být zbaven mandátu Senátora 

 

III. Místopředseda 

 

(1) Místopředseda Senátu zastupuje Předsedu pouze v jeho nepřítomnosti 

(2) Na Místopředsedu Senátu může kandidovat pouze a jen ten Senátor, který není žákem 

maturitního ročníku a mandát Senátora vykonává minimálně po dobu jednoho pololetí. 

(3) Místopředseda vede a transparentně eviduje finanční správu Senátu. 

(4) Místopředseda vede činnost Senátu jen v nepřítomnosti Předsedy; v přítomnosti Předsedy 

má stejné pravomoci jako Senátor. 

(5) Volba Místopředsedy: 

a. probíhá tajným hlasováním; 

b. každý Senátor disponuje jedním hlasem; 

c. místopředsedou je zvolen kandidát, který obdržel nejvíce hlasů; 

d. v případě, že nejvyšší počet hlasů obdrží více kandidátů, postupují právě tito 

kandidáti do druhého kola; 

e. druhé kolo probíhá stejně jako kolo první; pokud není zvolen předseda ani v druhém 

kole, nastávají nové volby; 

f. musí být vyhlášena Předsedou či Místopředsedou koncem volebního období 

Místopředsedy; 

g. Předseda nesmí kandidovat na funkci Místopředsedy. 

(6) Mandát Předsedy zaniká: 

a. rezignací; 

b. nadpolovičním vyslovením nedůvěry ze strany Senátorů na Zasedání 

c. uplynutím dvou pololetí od získání mandátu Místopředsedy 

d. prvním dnem druhého pololetí maturitního ročníku 

(7) Místopředseda Senátu nemůže být zbaven mandátu Senátora 

 

IV. Schůze 

 

(1) Schůze je shromáždění Senátorů a Předsedy. 

(2) Schůze jsou veřejné; předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh 

jednání. 

(3) Schůzi svolává Předseda, nebo Místopředseda. 

(4) Schůze slouží ke koordinaci a k informování Senátorů a veřejnosti. 

 



3. Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tímto se ruší předchozí Stanovy Senátu, veškeré akty Senátu vydané v minulosti a v souladu 

s nimi nejsou těmito Stanovami nijak dotčeny. 

(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem podepsání Předsedou Senátu. 

(3) Ročník 2020/2021 je upraven Přílohou číslo 1. 

 

V Ostravě dne 4. 9. 2020 

 

 

Denis Hradil 

Dočasný předseda Studentského senátu 

 


