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I. Úvodní ustanovení 

(1) Žákovská samospráva je samosprávným nezávislým orgánem žáků Gymnázia Vítězslava 

Nováka (dále pouze GVN), se sídlem Husova 333, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec 

377 01, v souladu s §21 1 písm. d) zákona č. 651 2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. 

(2) Každý žák GVN má právo volit a být volen do Žákovské samosprávy, a to v souladu se 

stanovami (viz část II.). 

(3) Každý žák, rodič, pedagog a nepedagogický zaměstnanec školy je oprávněn se na 

Žákovskou samosprávu obracet se svými podněty, žádostmi, či stížnostmi. 

(4) Celkový počet členů samosprávy se rovná dvojnásobku celkového počtu tříd na GVN. 

Výjimka (viz část II., odstavec (10)). 

(5) Žákovská samospráva jedná vždy v souladu se školním řádem. Jednotliví členové jsou 

zodpovědní za své jednání v rámci samosprávy. 

(6) Cílem Žákovské samosprávy je: 

a) rozvíjet klíčové kompetence žáků; 

b) fungovat jako mediátor a podporovat spolupráci mezi žáky, pedagogy a vedením 

školy; 

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

d) organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich organizaci; 

e) vytvářet prostor pro diskusi; 

f) podílet se na zkvalitňování a modernizaci výuky. 
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(7) Členové Žákovské samosprávy 

a) Členové Žákovské samosprávy jsou voleni v celoškolních volbách, které se opakují 

každý rok (viz II.); 

b) Mandát člena Žákovské samosprávy vzniká dnem jeho zvolení v celoškolních 

volbách. (viz II.); 

c) Přijetím mandátu člena Žákovské samosprávy se žák zavazuje k seznámení se s a 

dodržování těchto stanov a k svědomitému plnění povinností člena Žákovské 

samosprávy (viz část I., odstavec (7), písmeno f); 

d) Mandát člena Žákovské samosprávy zaniká: 

1) zvolením jiného kandidáta v novém volebním cyklu (viz část II.), konkrétně 

mandát nahrazovaného člena zaniká dnem vzniku mandátu nahrazujícího 

člena; 

2) písemnou rezignací k rukám Předsedy Žákovské samosprávy, ten tuto 

rezignaci přijme ihned po zvolení člena nového, který nahradí rezignujícího 

člena. Rezignující člen zůstává ve funkci do dne přijetí jeho rezignace. 

Rezignace může být předložena bez udání důvodu; 

3) odvoláním z funkce předložením petice s podpisy nadpolovičního počtu 

žáků ve třídě, jež zastupuje, do rukou Předsedy Žákovské samosprávy. 

Mandát odvolaného člena zaniká okamžikem přijetí petice Předsedou 

Žákovské samosprávy; 

4) vyloučením člena Žákovské samosprávy z GVN. Mandát vyloučeného člena 

zaniká dnem vyloučení člena z GVN; 

5) odvoláním z funkce Předsedou Žákovské samosprávy. Předseda může 

člena odvolat pouze, neplní-li člen své povinnosti člena Žákovské samosprávy 

(viz část I., odstavec (7), písmeno f) nebo je jeho jednání neslučitelné s těmito 

stanovami. Odvolání člena Předsedou musí být potvrzeno hlasováním, 

k tomuto účelu Předsedou svolaného Zasedání, kde se pro odvolání vysloví 

nadpoloviční většina celkového počtu členů Žákovské samosprávy. Odvolaný 

člen nemůže být znovu zvolen do funkce člena Žákovské samosprávy; 

6) úmrtím člena Žákovské samosprávy. 

7) V případech zániku mandátu člena Žákovské samosprávy popsaných v části 

I. odstavci (7), písmenu d, bodech číslo: 3, 4, 5, 6; je nový člen zvolen třídou 

člena, jehož mandát zanikl, ve volbách zorganizovaných Předsedou Žákovské 

samosprávy, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení členského 

mandátu (viz část II.). V případě bodu číslo 2 zorganizuje Předseda volby 

stejným způsobem, s rozdílem v tom, že proběhnou ode dne obdržení 

rezignace. 
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e) člen Žákovské samosprávy má právo: 

1) účastnit se Zasedání Žákovské samosprávy (viz část III., odstavec (1)); 

2) hlasovat na Zasedání Žákovské samosprávy (viz část III., odstavec (1)); 

3) předkládat Žákovské samosprávě návrhy usnesení; 

4) volit a být volen do orgánů Žákovské samosprávy (viz část III.). 

 

f) člen Žákovské samosprávy má povinnost: 

1) dodržovat školní řád a jednat v souladu s jeho zněním; 

2) účastnit se Zasedání Žákovské samosprávy. V případě absence z důvodů 

slučitelných se školním řádem GVN, musí svou absenci na Zasedání žákovské 

samosprávy předem oznámit Předsedovi Žákovské samosprávy, a to skrze 

sociální sítě, nebo školní mail, nejpozději dva kalendářní dny od termínu 

daného Zasedání. Chybějící člen jmenuje zastupujícího člena ze třídy, k níž 

přísluší, který tímto nabude povinností a pravomocí chybějícího člena po 

dobu jeho absence (viz část I., odstavec (7), písmena e, f); 

3) při výkonu své funkce svědomitě hájit zájmy a názory třídy, již zastupuje; 

4) v případě, že zastává funkci v orgánu Žákovské samosprávy, svědomitě 

plnit povinnosti z jeho pozice v tomto orgánu vyplívající (viz část III.); 

5) plnit usnesení Žákovské samosprávy a informovat třídu, k níž přísluší, o 

činnostech Žákovské samosprávy. 

 

(8) Z každého Zasedání Žákovské samosprávy je zapisovatelem pořizován zápis, který je 

předáván vedení GVN, a to maximálně do pěti pracovních dnů od konání Zasedání 

Žákovské samosprávy, z níž byl pořízen. Zapisovatele určí na začátku každého Zasedání 

Předseda. 

 

II. Principy volby členů Žákovské samosprávy 

(1) Jednotliví členové Žákovské samosprávy jsou voleni v celoškolním hlasování žáky tříd, ke 

kterým přísluší. Každá třída volí dva zástupce. 

(2) Ke zvolení dochází v den a hodinu k tomu třídou vybranou, ke zvolení však zároveň musí 

dojít nejpozději do 21 kalendářních dnů od začátku školního roku a zvolení zástupci jsou 

povinni své zvolení oznámit prostřednictvím školního mailu současnému Předsedovi 

samosprávy, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů od svého zvolení. 
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(3) Volba členů Žákovské samosprávy probíhá jednokolovým tajným hlasováním, za dozoru 

třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele v hodině k hlasování vybrané, 

dochází k volbě za dozoru libovolného učitele k tomuto třídou vybraného. 

(4) K tomu, aby hlasování bylo platné, musí být v hodinu k volbě zvolenou přítomny nejméně 

2/3 žáků dané třídy. Žáci chybějící v hodinu k volbě určenou postrádají možnost v tomto 

hlasování hlasovat. Usnášeníschopnost třídy kontroluje třídní učitel dané třídy, potažmo 

učitel k dohledu nad hlasováním vybraný. 

(5) Každý žák GVN má jeden hlas. Volby jsou tajné a svobodné. Dva žáci s nejvyšším počtem 

hlasů se stávají členy samosprávy. V případě shodného počtu hlasů v pořadí 2. a 3. 

kandidáta dochází k druhému kolu hlasování, v němž žáci vybírají pouze z těchto dvou 

kandidátů, princip hlasování je stejný. 

(6) Současný Předseda Žákovské samosprávy pozve každého zvoleného člena Žákovské 

samosprávy na Ustanovující zasedání samosprávy pro daný rok, jež svolá nejpozději do 14 

pracovních dnů od obdržení jmen všech zvolených členů. 

(7) Seznam členů samosprávy, spolu se jmény členů působících v jednotlivých orgánech 

Žákovské samosprávy (viz část III.) je zveřejněn na sociálních sítích samosprávy a 

prostřednictvím školního mailu, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, ve který se 

konalo Ustanovující zasedání Žákovské samosprávy. 

(8) Každý žák může na post zástupce kandidovat opakovaně. 

(9) V případě nepřítomnosti třídy v prvních 21 kalendářních dnech školního roku, musí třída 

své zástupce zvolit v nejbližším možném termínu po jejím návratu do školy. Jména jejích 

zástupců budou na sociálních sítích samosprávy a prostřednictvím školního mailu 

zveřejněna dodatečně. 

(10) V případě, že si třída své členy samosprávy nezvolí do 21 kalendářních dnů od začátku 

školního roku, přijde tím o možnost být daný školní rok zastupována v Žákovské 

samosprávě. Celkový počet členů Žákovské samosprávy se tímto sníží z dvojnásobku počtu 

tříd na škole na dvojnásobek počtu tříd na škole mínus dva. Výjimku stanovuje část II., 

odstavec (9). 

III. Orgány Žákovské samosprávy a principy jejich fungování 

(1) Orgány Žákovské samosprávy jsou buď stálé (mandát trvá od jednoho Ustanovujícího 

zasedání do Ustanovujícího zasedání následujícího) – Předseda, Místopředseda, správce 

sociálních sítí –, nebo přechodné (voleny na dobu potřebnou ke splnění jejich účelu) – 

organizační výbory. 

(2) Zasedání 

a) Zasedání je shromážděním jednotlivých členů Žákovské samosprávy a výkonným 

orgánem Žákovské samosprávy. 

b) Zasedání svolává Předseda, popřípadě Místopředseda, a to vždy, kdy k tomu 

situace vybízí, nebo vždy, když je o to požádán členem samosprávy, pedagogem 

nebo vedením GVN. Termín Zasedání určí Předseda, popřípadě Místopředseda 

Žákovské samosprávy, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení 

žádosti o svolání. Předseda, popřípadě Místopředseda svolává jednotlivá 
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Zasedání pomocí sociálních sítí a školního mailu termín Zasedání musí být 

zveřejněn nejpozději dva pracovní dny před termínem konání daného Zasedání. 

c) V případě absence jak Předsedy, tak Místopředsedy, ve chvíli, kdy je nutné svolat 

zasedání, určí Předseda skrze sociální sítě, nebo školní mail libovolného člena 

Žákovské samosprávy, který tímto nabude pravomocí předsedy pro dobu daného 

Zasedání. 

d) Zasedání jsou veřejná. Předseda však může ze Zasedání vyloučit jakéhokoli 

přítomného nečlena Žákovské samosprávy, a to i bez udání důvodu. 

e) Zasedání rozhoduje formou usnesení. 

f) Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna aspoň jedna polovina celkového 

počtu členů Žákovské samosprávy. Usnášeníschopnost je kontrolována 

Předsedou Žákovské samosprávy na začátku každého Zasedání. 

g) Každý projednávaný návrh usnesení musí být schválen hlasováním. 

h) Principy hlasování Zasedání 

1) Hlasovací právo má každý člen Žákovské samosprávy. 

2) Každý člen Žákovské samosprávy má jeden hlas. 

3) Hlasování Žákovské samosprávy jsou veřejná. 

4) Hlasování probíhá následovně: Předseda ukončí debatu a zahájí 

hlasování, členové hlasují, sčítání hlasů provádí Předseda. 

5) Kontrolním orgánem nad hlasováním je každý člen Žákovské samosprávy 

přítomný na daném Zasedání. 

6) Pakliže má jakýkoli člen Žákovské samosprávy námitky k průběhu sčítání 

daného hlasování, musí je přednést všem na daném Zasedání přítomným 

členům Žákovské samosprávy, a to do konce tohoto Zasedání, po konci 

Zasedání jsou jakékoli námitky irelevantní. 

7) Pakliže se s námitkou k průběhu hlasování ztotožňuje 5 a více přítomných 

členů Žákovské samosprávy, hlasování je opakováno, tentokrát za 

přítomnosti libovolného pedagoga, jenž provede sčítání. Proti tomuto 

sčítání již nelze podat námitky. 

8) K přijetí usnesení je potřebný hlas nadpolovičního počtu přítomných 

členů Žákovské samosprávy. 

9) Na Zasedání chybějící člen Žákovské samosprávy ztrácí možnost v daném 

hlasování hlasovat. Zpětné hlasování není možné. 

i) Pravomoci Zasedání 

1) Zasedání má pravomoc vydávat usnesení (viz část III., číslo (1), písmena f, 

g). 

2) Zasedání má pravomoc vydat usnesení měnící tyto stanovy, toto 

usnesení musí být schváleno nejméně 2/3 celkového počtu členů 

Žákovské samosprávy. 

3) Zasedání má pravomoc volit další orgány Žákovské samosprávy (viz část 

III., odstavce (3), (4), (5)). 

4) Zasedání má pravomoc potvrdit Předsedou navrhnuté odvolání 

jednotlivých členů Žákovské samosprávy (viz část I., odstavec (7), 

písmeno d, bod číslo 5). 

5) Zasedání má pravomoc odvolávat jednotlivé orgány Žákovské 

samosprávy, a to peticí podepsanou 2/3 hlasů celkového počtu členů 

Žákovské samosprávy. Petici pro odvolání daného orgánu Žákovské 

samosprávy předá Zasedání do rukou Předsedy samosprávy. Daný orgán 
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je odvolán v momentě předání petice předsedovi samosprávy, Předseda 

má povinnost do 7 kalendářních dnů svolat Ustanovující zasedání, na 

kterém je zvolena náhrada za odvolaný orgán (viz část III.). Pakliže 

odvolaným orgánem je sám Předseda, pak všechny jeho pravomoci, 

včetně svolání nového Ustanovujícího zasedání přebírá Místopředseda. 

 

 

 

ch) Ustanovující zasedání 

1) Ustanovující zasedání je speciálním typem Zasedání, na kterém jsou 

voleny stálé orgány Žákovské samosprávy. 

2) Nově zvolené orgány Žákovské samosprávy získávají mandát okamžikem 

ukončení Ustanovujícího zasedání Žákovské samosprávy. 

3) Ustanovující zasedání svolává a ukončuje současný Předseda nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od obdržení jmen všech zvolených členů 

Žákovské samosprávy. 

4) Ustanovující zasedání je usnášeníschopné, jsou-li přítomny nejméně ¾ 

celkového počtu zvolených členů Žákovské samosprávy. 

5) Principy volby jednotlivých orgánů Žákovské samosprávy jsou 

rozpracovány v části III. odstavec (3), (4), (5), (6). 

(3) Předseda 

a) Je statutárním orgánem Žákovské samosprávy. 

b) Předseda je volen na Ustanovujícím zasedání (viz část III., odstavec (2), písmeno 

ch). 

c) Předseda je zároveň i členem Žákovské samosprávy. 

d) Vznik mandátu Předsedy 

1) Kandidovat na předsedu může libovolný člen Žákovské samosprávy 

z druhého a třetího ročníku GVN. Pokud se mezi členy z těchto tříd 

nenajde jediný kandidát, je možnost kandidovat rozšířena na členy 

Žákovské samosprávy ze všech ročníků GVN. Pakliže se kandidatury 

dobrovolně nezúčastní jediný kandidát, je Předseda vybrán losem z členů 

druhých a třetích ročníků GVN. Losování provádí dosavadní Předseda, 

vylosovaný člen nemůže mandát Předsedy odmítnout a stává se 

Předsedou. 

2) V případě, že se přihlásí jediný kandidát, pak dotyčný automaticky nabývá 

mandátu Předsedy. 

3) Přihlásí-li se dva a více kandidátů, je Předseda vybrán hlasováním členů 

přítomných na Ustanovujícím zasedání. Mandát Předsedy nabývá 

kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě shodného počtu získaných 

hlasů, získá mandát Předsedy kandidát, pro kterého hlasoval současný 

Předseda. 

4) Principy hlasování, sčítání hlasů a kontroly nad hlasováním viz část III., 

odstavec (2), písmeno g. 

5) Mandát nově vybraného Předsedy vzniká ukončením Ustanovujícího 

zasedání (viz část III., odstavec (2), písmeno ch, bod číslo 3), tímto 

momentem současně zaniká mandát Předsedy nahrazovaného. 
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6) Kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů získává mandát 

Místopředsedy (viz část III. odstavec (4)), pokud byl kandidát pouze 

jeden, je do funkce Předsedou jmenován libovolný člen Žákovské 

samosprávy. 

e) Pravomoci Předsedy 

1) Předseda svolává a ukončuje Zasedání Žákovské samosprávy. 

2) Předseda předsedá jednotlivým Zasedáním Žákovské samosprávy a řídí 

jejich průběh. 

3) Předseda má pravomoc vybírat peníze Žákovské samosprávy, uložené na 

transparentním účtu Spolku pro rozvoj GVN. K výběru těchto peněz 

potřebuje souhlas Zasedání, viz část IV. 

4) Předseda navrhuje odvolání jednotlivých členů Žákovské samosprávy (viz 

část I., odstavec (7), písmeno d, bod číslo 5). 

5) Předseda má pravomoc jednat jménem Žákovské samosprávy se subjekty 

vně i mimo GVN. 

f) Povinnosti Předsedy 

1) Povinnosti Předsedy jsou shodné s povinnostmi každého člena Žákovské 

samosprávy (viz část I., odstavec (7), písmeno f). 

2) Předseda je navíc povinen svědomitě zastupovat Žákovskou samosprávu 

při jednání se subjekty vně i mimo GVN. 

3) Předseda je povinen se řídit usneseními Zasedání. 

g) Mandát Předsedy zaniká: 

1) volbou nového Předsedy (viz část III., odstavec (2), písmeno c); 

2) dnem odvolání Zasedáním (viz část III., odstavec (2), písmeno h, bod číslo 

5); 

3) dnem rezignace do rukou Místopředsedy; 

4) dnem vyloučení žáka zastávajícího post Předsedy z GVN; 

5) dnem smrti žáka zastávajícího post Předsedy. 

6) V případech zániku mandátu Předsedy popsaných v bodech číslo 3, 4, 5, 

má Místopředseda povinnost do 7 kalendářních dnů svolat Ustanovující 

zasedání, kde bude zvolen Předseda nový (viz část III., odstavec (3), 

písmeno c). 

(4) Místopředseda  

a) Místopředseda přebírá povinnosti a pravomoci Předsedy v následujících 

případech: 

1) v případě absence Předsedy z důvodu slučitelného se školním řádem; 

2) v případě rezignace Předsedy; 

3) v případě odvolání Předsedy Zasedáním; 

4) vždy, když je k tomu Předsedou pověřen, a to prostřednictvím sociálních 

sítí. 

b) Vznik mandátu Místopředsedy viz část III., odstavec (3), písmeno d, bod číslo 6. 

c) Místopředseda je zároveň i členem Žákovské samosprávy. 

d) Mandát Místopředsedy zaniká: 

1) dnem jmenování nového Místopředsedy; 

2) dnem předání rezignace do rukou Předsedy, rezignace může být podána 

bez udání důvodu; 

3) dnem odvolání z funkce Předsedou, Předseda k odvolání potřebuje hlas 

2/3 celkového počtu členů Žákovské samosprávy; 
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4) dnem vyloučení žáka vykonávajícího funkci Místopředsedy z GVN; 

5) dnem úmrtí žáka vykonávajícího funkci Místopředsedy; 

6) V případech zániku mandátu Místopředsedy uvedených v bodech 1, 2, 3, 

4 jmenuje Předseda do 7 kalendářních dnů do funkce Místopředsedy 

libovolného člena Žákovské samosprávy. 

(5) Správce sociálních sítí (dále jen SSS) 

a) SSS je člen Žákovské samosprávy mající na starosti správu Instagramu Žákovské 

samosprávy; 

b) SSS je zároveň i členem Žákovské samosprávy; 

c) SSS je jmenován Předsedou na Ustanovujícím zasedání; 

d) Mandát SSS zaniká: 

1) dnem jmenování nového SSS; 

2) dnem předání rezignace do rukou Předsedy, rezignace může být podána 

bez udání důvodů; 

3) dnem odvolání Předsedou, nebo Zasedání, kde se pro odvolání SSS 

vysloví 2/3 celkového počtu členů Žákovské samosprávy; 

4) dnem vyloučení žáka vykonávajícího funkci SSS z GVN; 

5) dnem úmrtí žáka vykonávajícího funkci SSS; 

6) V případech zániku mandátu SSS popsaných v bodech 2, 3, 4, 5 jmenuje 

Předseda nového SSS do 7 kalendářních dnů od zániku mandátu SSS. 

e) SSS má povinnost svědomitě spravovat sociální sítě Žákovské samosprávy, a to 

v souladu s usneseními Žákovské samosprávy. 

(6) Organizační výbory (dále jen OV) 

a) OV jsou přechodnými orgány Žákovské samosprávy, sloužící k Zasedáním 

určenému účelu pro Zasedáním určenou dobu; 

b) Vznik OV: 

1) OV vznikají usnesením Zasedání samosprávy, k jehož schválení je potřeba 

½ na daném Zasedání přítomných členů Žákovské samosprávy. 

2) Zasedání určí OV účel a dobu, po kterou OV bude působit. 

3) Zasedání při vzniku OV určí členy Žákovské samosprávy, popřípadě 

vybrané žáky GVN a určí pozice a hierarchii v rámci daného OV. 

4) Členství v jednotlivých OV je slučitelné s členstvím v jiných OV, či jiných 

orgánech Žákovské samosprávy, neurčí-li Zasedání jinak. 

c) Zánik OV: 

1) dnem splnění účelu, k němuž bylo OV vytvořeno; 

2) dnem skončení doby, po kterou Zasedání OV vytvořilo; 

3) odvoláním Zasedání, k čemuž je potřeba usnesení Zasedání podpořené 

2/3 hlasů celkového počtu členů Žákovské samosprávy; 

4) dnem podání rezignace do rukou Předsedy. 

d) V případě smrti, rezignace, nebo vyloučení z GVN člena/žáka působícího v OV, 

svolá Předseda do 7 kalendářních dnů Zasedání, na němž je zvolena náhrada za 

žáka, jenž OV opustil. 
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IV. Hospodaření 

(1) Finance Žákovské samosprávy jsou tvořeny dary, dotacemi, či vybranými penězi z akcí 

pořádaných Žákovskou samosprávou. 

(2) Finance jsou uloženy na transparentním účtu Spolku pro rozvoj GVN, banky (ČNB). 

(3) O využití peněz rozhoduje Zasedání. 

(4) Výběr peněz Žákovské samosprávy může uskutečnit Předseda, Místopředseda, popřípadě 

Předsedou pověřený člen Žákovské samosprávy. Pověřený člen Žákovské samosprávy 

musí při výběru peněz prokázat svou totožnost občanským průkazem a ověřeným 

podpisem. 

(5) Způsob rozhodování Zasedání o hospodaření: 

a) Rozhodnutí o hospodaření je usnesením; 

b) Musí být přítomny minimálně 2/3 Zasedání; 

c) Člen Zasedání, jiný žák Gymnázia, pedagog či zaměstnanec školy podá návrh na 

využití finančních prostředků, pokud využití finančních prostředků přímo 

nevyplývá z účelu akce, z níž peníze pochází či z podepsaných smluv. 

d) Návrh je projednán a poté je o něm hlasováno. 

e) Princip hlasování viz část III., odstavec (2), písmeno h). 

(6) Předseda Spolku pro rozvoj GVN nesmí s penězi Žákovské samosprávy u Spolku 

uloženými nakládat bez jejího vědomí. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

(1) Tímto se ruší předchozí Stanovy Žákovské samosprávy GVN. 

(2) Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení Žákovskou samosprávou. 

(3) Tyto Stanovy schválili členové Žákovské samosprávy při GVN dne 10. 6. 2022 

v Jindřichově Hradci. 

(4) Originální verze těchto Stanov je uložena v kanceláři ředitele GVN. 

 


