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1. Současní vykonavatelé funkcí v SPPK 
1.1. Předsednictvo: 

1.1.1. Předseda:    Oldřich Neumann 

1.1.2. 1. Místopředseda:   Kateřina Panzerová 

1.1.3. 2. Místopředseda:   Kamil Černý 

1.1.4. Tajemník:    Kamil Černý 

1.1.5. Mluvčí:     Hana Marie Mothejzíková 

1.1.6. Členové předsednictva:   
Martin Zeman 
Tereza Bednářová 
Martin Kozemčák 

1.1.7. Delegát do NPDM:   Kamil Černý 

1.2. Koordinat́oři:     

Bc. Eva Tischlerova ́
Simona Andersova ́
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2. Základní ustanovení 
2.1. Studentský parlament Plzeňského kraje (SPPK) je samosprav́ný orgań žaḱu ̊

ze středních škol, víceletých gymnaźií a konzervatoří zřizovaných Plzenškým 
krajem. 

2.2. Studentský parlament Plzeňského kraje, dále jen SPPK, je skupina, jejímž 
partnerem je Plzenšký kraj (PK). 

2.3. Zastřešující organizací SPPK je Středisko volneh́o času RADOVÁNEK Plzen.̌ 

2.4. Oficiaĺní webove ́strańky parlamentu: 
http://parlament.radovanek.cz 

2.5. Oficiaĺní emailova ́adresa parlamentu: 
parlament@radovanek.cz 

3. Cíle SPPK 
3.1. Vytvař́et prostor pro diskusi žaḱu ̊s představiteli veřejne ́správy PK. 

3.2. Vhodným zpus̊obem (deťska ́slyšení, akce pro veřejnost, aj.) upozornǒvat na 
probleḿy deťí a mlad́eže v PK. 

3.3. Prezentovat zaj́my deťí a mlad́eže v oblasti vzdeľav́ańí, životního prostředí, 
zdravotní a sociaĺní peč́e, sportu a kultury, pozitivního využívańí volneh́o 
času. 

3.4. Šířit myšlenky Úmluvy o prav́ech díteťe, Listiny zaḱladních prav́ a svobod, 
Ústavy ČR a informovat o nich deťi, mlad́ež i dospeľe ́ve sveḿ okolí. 

4. Formy práce SPPK 
4.1. Výmeňa naźoru ̊se zaśtupci PK, jednotlivými odbory a komisemi na uŕovni 

kraje. 

4.2. Vytvař́et aktivity pro deťi, mlad́ež a veřejnost. 

4.3. Provozovat ankety určene ́pro studenty středních škol, víceletých gymnázií 
a konzervatoří. 

4.4. Zúčastnǒvat se jednańí Naŕodního parlamentu deťí a mlad́eže ČR. 

4.5. Připravovat a realizovat parlamenty v PK. 

4.6. Informovat o veškerých aktivitaćh SPPK širokou veřejnost a zaśtupce PK 
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5. Členství 
5.1. Vznik členství 

5.1.1. Členy SPPK jsou nominovaní žaći středních škol, víceletých 
gymnázií a konzervatoří zřizovaných PK. 

5.1.2. Členství muz̊̌e vzniknout i přijetím, pokud se pozorovatel dostaví 3x 
po sobe ̌na zasedańí a ma ́zaj́em v SPPK pracovat. 

5.1.3. Členství muz̊̌e vzniknout i na doporučení koordinat́ora v případe,̌ 
že není nadpoloviční veťšina parlamentu proti tomuto přijetí. 

5.1.4. V případe ̌osobního zaj́mu muz̊̌e být o přijetí člena na nav́rh 
Předsednictva hlasovańo celým SPPK. 

5.2. Zańik členství 

5.2.1. Členství zanika ́odstoupením, odvolańím či smrtí člena. 

5.2.2. Člena SPPK odvolav́a ́nadpoloviční veťšina hlasu ̊uč́astníku ̊řad́neh́o 
nebo mimořad́neh́o zasedańí SPPK. 

5.2.3. Nav́rh na odvolańí člena musí obsahovat řad́ne ́zduv̊odneňí. 

5.2.4. Nav́rh na odvolańí se předklad́a ́tajemníkovi nebo poveř̌eneḿu 
členovi 
Předsednictva, který nav́rh předloží na zasedańí SPPK. 

5.2.5. Duv̊odem k odvolańí muz̊̌e být dvakrát a více neomluvena ́absence 
na zasedání, porušení povinností člena uvedených ve Statutu. 

5.2.6. Předsednictvo může nadpoloviční veťšinou všech svých členu ̊
odvolávat členy SPPK 

5.3. Povinnosti členu ̊

5.3.1. Účastnit se každeh́o jednańí SPPK, pokud se člen nemuz̊̌e zuč́astnit 
jednańí, omlouva ́se předem svolavateli zasedańí (předeseda či 
koordinátor) SPPK. 

5.3.2. Ve výjimečných případech se příjme i zpeťna ́omluva, rozumí se 
situace, ktera ́nedovolí členu SPPK omluvit se předem, například 
zdravotní obtíže, školní povinnosti aj. 

5.3.3. Plnit uḱoly zadav́ane ́Předsednictvem a předsedou výboru. 

5.3.4. Být řad́ne ̌registrovaný pod SVČ RADOVÁNEK. 

5.3.5. Propagovat SPPK 
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5.4. Prav́a členu ̊

5.4.1. Volit a být volen do Předsednictva SPPK. 

5.4.2. Vytvař́et specializovane ́výbory. 

5.4.3. Požadovat po Předsednictvu SPPK nebo zaśtupci PK informace, 
ktere ́se týkají    sprav́y kraje, fungovańí veřejne ́sprav́y apod. 

5.4.4. Být delegovań do NPDM a zvolen do Rady a Předsednictva NPDM. 

5.4.5. Navrhovat aktivity, ktere ́SPPK uskuteční. 
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6. Organizační struktura a organizační zabezpečení SPPK 
6.1. Zaḱladní organizační jednotkou je člen SPPK. 

6.2. Všechna jednańí řídí volene ́Předsednictvo. 

6.3. Do funkce předsedy SPPK muz̊̌e být navržen pouze platný člen SPPK, a to 
po hlasovańí všech přítomných členu ̊parlamentu a získańí nadpoloviční 
veťšiny hlasu.̊ 

6.4. V raḿci prvního zasedańí v mešíci říjen se každý rok konají volby na 
noveh́o předsedu, místopředsedu, tajemníka a členy Předsednictva, 
delegáty NPDM, delegáty MPDM a mluvčího. 

6.5. Předsednictvo 

6.5.1. muz̊̌e při sve ́činnosti spolupracovat s ruz̊nými odborníky a poradci. 

6.5.2. tvoří předseda, místopředseda a členove.́ Předsednictvo tvoří 
minimaĺne ̌peť členu ̊a maximaĺne ̌deveť členu.̊ 

6.5.3. se schází 2x měsíčně 

6.6. Předseda 

6.6.1. Zahajuje, řídí a ukončuje jednańí SPPK. 

6.6.2. Dav́a ́hlasovat o jednotlivých bodech programu. 

6.6.3. Svou autoritou dohlíží nad klidným prub̊eȟem diskuse. 

6.6.4. Vyhlašuje termín a místo konańí dalšího jednańí SPPK. 

6.6.5. Ma ́možnost vykaźat kohokoli, kdo ruší klidný prub̊eȟ jednańí. 

6.6.6. Dav́a ́slovo diskutujícím i hostum̊. 

6.6.7. V případe ̌nepřítomnosti tajemníka určuje osobu, ktera ́vypracuje 
zaṕis, a to nejpozdeǰi do příštího zasedańí. 

6.6.8. Může být odvolán nadpolovičí většinou předsednictva. 

6.7. Místopředseda 

6.7.1. V nepřítomnosti předsedy SPPK přebíra ́všechna jeho prav́a a 
povinnosti. 

6.7.2. S poveř̌ení předsedy SPPK komunikuje s partnery a reprezentuje 
SPPK, a rovnež̌ tímto poveř̌ením zastupuje SPPK v med́iích a 
korespondenčním styku. 

6.7.3. Může být odvolán nadpoloviční většinou předsednictva. 
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6.8. Tajemník 

6.8.1. Zapisuje předložene ́nav́rhy ve schvaĺene ́podobe.̌ 

6.8.2. Oveř̌uje počet přítomných a konstatuje výsledek hlasovańí. 

6.8.3. Seznamuje veřejnost s cíli a akcemi SPPK. 

6.8.4. Účastní se všech jednańí Předsednictva a ma ́prav́o poradního 
hlasu. 

6.8.5. Ze všech zasedańí pořizuje zaṕis, který odevzda ́nejpozdeǰi na 
naśledujícím    zasedańí. 

6.8.6. Informuje koordinátora, studenty a jejich školy o zániku členství. 

6.8.7. Může být odvolán nadpoloviční většinou předsednictva 

6.8.8. Stará se o docházku. 

6.9. Delegát do Národního parlamentu dětí a mládeže. 

6.9.1. Zastupuje SPPK PK v národním parlamentu dětí a mládeže. 

6.9.2. Je povinen informovat SPPK o dění v NPDM a naopak. 

6.10. Delegát do Městského žákovského parlamentu Plzně 

6.10.1. Zastupuje SPPK PK v národním parlamentu dětí a mládeže. 

6.10.2. Je povinen informovat SPPK o dění v NPDM a naopak. 

6.11. Mluvčí 

6.11.1. Reprezentuje a poskytuje informace veřejnosti o SPPK. 

6.11.2. Vystupuje v médiích jako představitel SPPK. 
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7. Jednání SPPK: 
7.1. Jednańím se rozumí řad́ne ́a mimořad́ne ́zasedańí, deťske ́a mlad́ežnicke ́

slyšení a další  akce. 

7.2. Kona ́se dle potřeby, nejmeńe ̌jednou za dva mešíce v prostoraćh kraje, 
SVČ apod., s výjimkou období letních praźdnin. 

7.3. Součástí jednání je kontrola dochaźky, vlastní jednańí, diskuse nad 
rozpravou z jednańí. 

7.4. Z každeh́o jednańí vypracuje tajemník zaṕis, který se uklad́a ́a je k dispozici 
i členum̊ kolegia poradcu.̊ 

7.5. Pokud se člen nedostaví na jednání, řádně se omluví nejpozději den 
předem. 

7.6. Na mimořádné jednání členy svolav́a ́předseda, požad́a-́li o to alespon ̌
jedna třetina členu ̊SPPK, uč́ast se stvrzuje na prezenční listine.̌ 

7.7. Členove ́SPPK se uč́astní jako spolupořadatele ́neǩterých akcí pro deťi a 
mlad́ež pořad́aných NNO, DDM, SVČ a jiných. 
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