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Štatút školského parlamentu 
 

Preambula 
V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento 

štatút žiackeho školského parlamentu (ďalej len “ŠP“). 

Článok I. 

Názov a adresa 
Úplný názov ŠP je: Školský parlament pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany. 

Adresa ŠP je totožná s adresou školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921  01 

Piešťany. 

Článok II. 

Pôsobnosť a poslanie ŠP 
1. ŠP je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkami 

výchovy a vzdelávania. 

Článok III. 

Činnosť ŠP 

ŠP 

a) sa oboznamuje so skutočnosťami, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k podstatným 

otázkam a návrhom opatrenia školy v oblasti výchovy a vzdelávania, 

b) podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia 

c) pomáha s prípravou a organizáciou mimoškolských aktivít, 

d) aktívne sa zúčastňuje charitatívnych podujatí a zbierok, 

e) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská 

a návrhy, 

f) reprezentuje žiakov na verejnosti, 

g) prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy, 

h) podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

i) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, 

j) spolupracuje s predmetovými komisiami a vyjadruje sa k aktuálnemu stavu a kvalite výučby 

predmetov, k štruktúre výučby a navrhuje zlepšenia výučby, 

k) spolupracuje s mestským mládežníckym parlamentom 

l) odporúča mestskému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu 

v mestskom mládežníckom parlamente, 

m) prostredníctvom mestského mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými 

parlamentmi 

n) vydáva uznesenia a mení a novelizuje štatút ŠP. 
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Článok IV. 

Základné ustanovenia 
1. ŠP pri Gymnáziu Pierra de Coubertina má 11 členov (10 radových členov a predsedu ŠP), 

ktorí sú volení z radov predsedov všetkých tried všetkými predsedami tried na škole. 

2. V ŠP nemusí mať každá trieda svojho zástupcu. 

3. ŠP má ustanoveného svojho koordinátora, ktorého volia a odvolávajú riaditeľ a jeho 

zástupcovia z radov zamestnancov školy a ktorý túto funkciu vykonáva, pokým sa nevzdá 

mandátu, neukončí pôsobenie na škole alebo pokým nie je odvolaný. Koordinátor ŠP je 

nezávislý, napomáha k plnohodnotnému fungovaniu ŠP, organizuje voľby a kooptuje 

zvolených členov do ŠP. Ak je funkcia koordinátora uvoľnená, vedenie školy je povinné 

zvoliť nového najneskôr do jedného kalendárneho týždňa od zániku mandátu predošlého 

koordinátora ŠP. 

Článok V. 

Spôsob voľby a zánik mandátu radových členov ŠP 
1. Voľba radových členov ŠP sa uskutoční demokratickým, rovným a tajným hlasovaním, 

každoročne vždy najneskôr počas prvého kalendárneho týždňa mesiaca október, na 

ustanovujúcom zasadnutí všetkých predsedov tried v novom školskom roku. Radových členov 

ŠP volia všetci predsedovia tried z radov všetkých predsedov tried. 

2. Z výsledkov volieb sa podľa počtu hlasov vyhodnotí poradie zástupcov jednotlivých tried. 

Všetci, ktorí sa vo voľbách nestali členmi ŠP, sa stanú náhradníkmi podľa príslušného 

poradia. Ak majú žiaci navzájom rovnaký počet hlasov, uskutoční sa ďalšie zasadnutie 

všetkých predsedov tried, na ktorom rozhodne poradie medzi konkrétnymi kandidátmi na 

členov ŠP tajným hlasovaním. 

3. Radový člen ŠP, ktorému zanikol mandát podľa čl. 5 ods. 4 písm. b), c), d) je nahradený 

prvým náhradníkom podľa poradia. Ak náhradník nie je určený, konajú sa náhradnícke voľby, 

v ktorých volia a môžu byť volení všetci predsedovia tried (okrem členov ŠP). Tento proces 

vykoná koordinátor ŠP. Členovi ŠP nezaniká mandát, ak bol počas školského roka odvolaný 

z funkcie predsedu príslušnej triedy. 

4. Radovému členovi zaniká mandát ak 

a) prebehnú nové voľby členov ŠP, 

b) sa ho vzdá oznámením koordinátorovi ŠP, 

c) vopred neospravedlnil svoju absenciu vážnym dôvodom (choroba, rodinné dôvody) 

alebo neprítomnosťou v škole na troch, po sebe nasledujúcich zasadnutiach ŠP, 

d) ukončí štúdium na škole. 

5. Radový člen ŠP si neuplatňuje svoj mandát, ak zastáva funkciu predsedu ŠP. Na jeho miesto 

vtedy dočasne nastupuje náhradník podľa poradia. 

Článok VI. 

Práva a povinnosti radového člena ŠP 
1. Radový člen ŠP je povinný 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach ŠP, 

b) v ŠP zastupovať všetkých žiakov školy podľa svojho najlepšieho svedomia 

a presvedčenia, 

c) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Radový člen ŠP má právo 

a) voliť a byť volený, 
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b) počas a pred každým zasadnutím ŠP predkladať návrhy na uznesenia, pozmeňovacie 

návrhy k uzneseniam alebo prílohy k uzneseniam, 

c) kedykoľvek zvolávať mimoriadne zasadnutia ŠP, pokiaľ tento návrh podpisom 

podporia najmenej 4 členovia ŠP podľa prílohy č. 1, 

d) hlasovať o každom uznesení ŠP, 

e) podľa zákonných možností byť informovaný o aktuálnych otázkach rady školy, 

f) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP 

a slobodne sa k nim vyjadrovať, 

g) predložiť návrh na odvolanie predsedu ŠP. 

Článok VII. 

Spôsob voľby a zánik mandátu predsedu ŠP 
1. Voľby predsedu ŠP (ďalej len “predseda“) sa uskutočnia demokratickým, rovným a tajným 

hlasovaním, vždy do troch týždňov od zániku mandátu predsedu, na zasadnutí členov ŠP. 

2. Po zániku mandátu predsedu vyhlási koordinátor ŠP voľby na túto funkciu a spolu s nimi 

päťdňové obdobie, počas ktorého môže ktorýkoľvek žiak podať žiadosť o kandidatúru na 

predsedu ŠP u koordinátora ŠP. 

3. Žiadosť o kandidatúru na predsedu musí obsahovať písomný súhlas s kandidatúrou od 

príslušného kandidáta podľa prílohy č. 3. Kandidovať vo voľbách predsedu môže žiak, ktorý 

najneskôr v deň volieb dovŕši vek najmenej 15 rokov. 

4. Kandidát na funkciu na predsedu má právo vystúpiť na zasadnutí, na ktorom sa vykonáva 

voľba predsedu a predstaviť svoj program pre školu. Po predstavení svojho programu mu smú 

členovia ŠP pokladať otázky akéhokoľvek druhu, najmä však týkajúce sa programu. Má 

taktiež právo nachádzať sa v samotnej miestnosti počas voľby predsedu. 

5. Predsedom sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov členov ŠP získaných vo voľbách. 

Pokiaľ je počet hlasov zhodný medzi dvoma či viac kandidátmi s najväčším počtom hlasov, 

títo kandidáti postupujú do ďalšieho kola, v ktorom opäť hlasujú členovia ŠP demokratickým, 

rovným a tajným hlasovaním. Tento postup sa opakuje, pokým nevzíde z hlasovania jeden 

kandidát s najväčším počtom hlasov. 

6. Ak počas vyhláseného päťdňového obdobia nikto nepodal žiadosť o predsedu, ďalšie voľby sa 

nevyhlásia a členovia ŠP nadobúdajú právo navrhovať kandidátov na predsedu. 

O jednotlivých kandidátoch sa rozhoduje tajným hlasovaním, ktoré sa uskutoční na najbližšom 

zasadnutí ŠP. Predsedom sa vtedy stáva kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov všetkých 

členov ŠP. Ak sa vo voľbe dosiahla rovnosť medzi kandidátmi, voľba sa opakuje. 

7. Voľby predsedu sa neuskutočnia, pokiaľ žiadosť o kandidatúru podal iba jeden žiak. V takom 

prípade sa po skončení vyhláseného päťdňového obdobia okamžite stáva novým predsedom. 

8. Po vykonaní volieb predsedu, vyhlásených podľa tohto štatútu, je ŠP na prvom zasadnutí po 

voľbách povinný verejným hlasovaním zvoliť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠP 

ako zástupcu žiakov do rady školy toho istého žiaka, ktorý bol zvolený v riadnych voľbách za 

predsedu. Zánikom mandátu predsedovi zaniká aj mandát zástupcovi v rade školy. 

9. Návrh na odvolanie predsedu môžu do rúk koordinátorovi ŠP podať 4 členovia ŠP alebo 9 

predsedovia tried podľa prílohy č. 2 a č. 4. ŠP je povinný sa týmto návrhom zaoberať v tajnom 

hlasovaní na najbližšom zasadnutí ŠP. Predseda, ktorému zanikol mandát podľa ods. 10 písm. 

e), v nasledujúcich voľbách predsedu nemôže podať žiadosť o kandidatúru. 

10. Predsedovi zaniká mandát, ak 

a) sa ho vzdá oznámením koordinátorovi ŠP, 

b) uplynie 18 mesačná lehota od volieb, v ktorých sa stal predsedom, 

c) ukončí štúdium na škole, 

d) mu zaniklo členstvo v rade školy, 

e) je odvolaný ŠP. 
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Článok VIII. 

Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu ŠP 
1. Predseda je štatutárnym zástupcom študentov, ktorý riadi činnosť ŠP a koná v jeho mene vo 

všetkých záležitostiach. 

2. Predseda je povinný 

a) na prvom zasadnutí ŠP po svojom zvolení vymenovať podpredsedu ŠP z radov členov 

ŠP, 

b) zvolávať, pripravovať, riadiť a iným spôsobom koordinovať zasadnutia ŠP, 

c) zastupovať všetkých žiakov školy, v rade školy,  v ŠP a pred vedením školy, podľa 

svojho najlepšieho svedomia a presvedčenia, 

d) dohliadať na plnenie uznesení ŠP a informovať o činnosti ŠP, 

e) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne závažnými právnymi 

predpismi, 

f) aspoň raz v prvých 10 mesiacoch vo funkcii vystúpiť so správou o stave ŠP. 

3. Predseda má rovnaké práva ako radový člen ŠP a zároveň má právo kedykoľvek odvolať 

podpredsedu ŠP a následne z radov členov ŠP vymenovať nového. 

4. Podpredseda ŠP zastupuje predsedu ŠP počas jeho neprítomnosti. 

5. Funkcia podpredsedu ŠP je nezlučiteľná s funkciou predsedu. 

6. Ak nie je predseda zvolený alebo ak sa funkcia predsedu uvoľní a ešte nie je zvolený nový 

predseda, koordinátor ŠP poverí riadením ŠP jedného z členov ŠP až do zvolenia nového 

predsedu. Člen ŠP poverený riadením preberá všetky práva a povinnosti predsedu podľa tohto 

štatútu, avšak nie je odvolateľný členmi ŠP. 

Článok IX. 

Rokovací poriadok 
1. Na platné uznesenie ŠP je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov ŠP. 

2. Všetky zasadnutia ŠP sú verejné a uskutočňujú sa spravidla v miestnosti č. 020. Zasadnutia ŠP 

sa môžu konať aj online formou. 

3. O dátume a čase konania zasadnutia ŠP musia byť všetci členovia ŠP riadne upovedomení. 

Prítomnosť verejnosti nie je prekážkou v konaní zasadnutia ŠP. 

4. ŠP je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. 

5. Z každého zasadnutia ŠP a z každého priebehu volieb radových členov ŠP a predsedu vzniká 

zápisnica, ktorá sa predkladá riaditeľovi a zverejňuje na stránke školy. V prípade zasadnutia 

obsahuje zápisnica všetky uznesenia spolu s počtom hlasov (za/proti/zdržal sa), v prípade 

volieb obsahuje zápisnica aspoň počty hlasov pre jednotlivých kandidátov. Zápisnicu vo 

všetkých prípadoch vyhotovujú a overujú najmenej traja členovia ŠP. 

6. Každomesačné zasadnutie zvoláva predseda. Mimoriadne zasadnutie ŠP alebo zasadnutie na 

odvolanie predsedu zvoláva koordinátor ŠP do dvoch týždňov od jeho iniciovania. 

7. Všetky hlasovania o uzneseniach sú verejné, ak nadpolovičná väčšina členov ŠP, na návrh 

člena ŠP, nerozhodne inak pred začatím hlasovania. 

8. Člen ŠP má právo počas zasadnutia navrhovať a upravovať program zasadnutia, predkladať 

pozmeňovacie návrhy k uzneseniam ŠP, vyjadrovať sa v rozprave k bodu, o ktorom sa rokuje 

a reagovať na vystúpenia iných členov ŠP faktickými poznámkami. 

9. Oficiálna emailová schránka ŠP, ku ktorej má prístup predseda, podpredseda a koordinátor ŠP, 

je: sp@gypy.sk. Na všetky žiadosti, sťažnosti a podania, zaslané do tejto schránky, sa nahliada 

ako na tie písomné. 

mailto:sp@gypy.sk
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10. Pred vykonaním voľby predsedu alebo radových členov ŠP koordinátor ŠP menuje z radov 

členov ŠP trojčlennú radovú komisiu, ktorá má právo narábať s volebnými lístkami a urnou. 

Členovia volebnej komisie sú povinní zistiť výsledky a napísať volebnú zápisnicu. 

11. V správe o stave ŠP sa predseda zaoberá doterajšou činnosťou ŠP, svojimi dosiahnutými 

úspechmi a víziou nastavenia činnosti ŠP do budúcnosti. Správa podlieha schvaľovania v ŠP, 

ak ju členovia neschvália, koordinátor ŠP iniciuje tajné hlasovanie o odvolaní predsedu 

rovnako ako je uvedené v čl. 7 ods. 9. 

Článok X. 

Hospodárenie ŠP 
1. ŠP nemá vlastný majetok, svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy, v súlade  

s osobitnými predpismi. 

2. ŠP hospodári podľa rozpočtu navrhovaného predsedom ŠP a schváleného nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov ŠP. 

Článok XI. 

Deklarácia ŠP 
ŠP si uvedomuje dôležitosť plurality názorov a významnosť nezávislosti zástupcu žiakov v rade školy. 

Vedenie školy  z toho dôvodu neovplyvňuje chod ŠP. 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Novelizáciou tohto štatútu či schválenie nového štatútu možno prevádzať iba pokiaľ to 

schvália aspoň 8 členovia ŠP a pokiaľ tento návrh následne odobria podpisom predseda ŠP, 

podpredseda ŠP a riaditeľ školy. 

2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŠP dňa 13.04.2022, právoplatnosť 

nadobúda od okamihu podpísania. 

 

....................................................... 

Predseda ŠP 

 

....................................................... 

Podpredseda ŠP 

 

....................................................... 

Riaditeľ školy 


