
Školní parlament 

Ředitelka školy se rozhodla v souladu s Úmluvou o právech dítěte (Convention on the Rights of the 
Child), přijatou dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN, zřídit ve školním roce 2013/2014 
školní parlament. Činnost parlamentu bude zahájena od února 2014. 

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Na jedné straně podporuje 
zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, na druhé straně umožňuje jejich podíl na chodu školy. 
Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí 
návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému 
soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se vzájemně najít 
optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, 
napomáhá spolupráci mezi jednotlivými žáky a pedagogy. Školní parlament vychází z ustanovení 
školního vzdělávacího programu. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální 
výchovy, výchovy demokratického občana. 

Stanovy školního parlamentu 

1. Zastupitelé jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při čemž každý žák má ve 
volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou formou dva zástupce. Jestliže zastupitel neplní své 
povinnosti, mohou ho žáci třídy, na návrh koordinátora, tajným hlasováním odvolat. 

2. Ředitelka školy jmenuje z řad učitelů na dobu školního roku koordinátora, jenž se tímto stává 
členem parlamentu, avšak bez hlasovacího práva. 

3. Zastupitelé školního parlamentu jsou voleni na dobu jednoho školního roku, mají svá práva a 
povinnosti. 

4. Zastupitelem parlamentu se může stát každý žák od 5. do 9. ročníku.  Žáci 1. až 4. ročníku podávají 
své připomínky a náměty k činnostem parlamentu prostřednictvím koordinátora. 

5. Školní parlament se schází dvakrát měsíčně. Účast zastupitelů je povinná. V případě absence je 
nutná řádná omluva. 

6. Ustavující schůzi parlamentu svolává ředitelka školy. Na této schůzi jsou pod vedením koordinátora 
zvoleni: předseda a zapisovatel parlamentu, a to tajnou volbou z řad zastupitelů. 

7. Schůze školního parlamentu svolává, se souhlasem koordinátora, předseda parlamentu. 

8. Všichni zastupitelé 5. až 9. ročníku mají stejná práva. 

9. Z každého zasedání je pořízen zápis s výsledky jednání a s kontrolou předcházejících usnesení. 
Tento zápis je uveřejněn na nástěnce školního parlamentu a na webu školy. 

10. Usnesení školního parlamentu jsou závazná pro všechny žáky školy. K platnosti usnesení školního 
parlamentu je potřebný souhlas ředitelky školy. Rozhodnutí ředitelky školy sděluje parlamentu 
koordinátor, který jí také usnesení parlamentu předkládá k souhlasu. 

11. Školní parlament nemůže zasahovat do záležitostí, které jsou zcela v pravomoci ředitelky školy. 

12. V případě, že je činnost školního parlamentu pouze formální, může být jeho činnost kdykoliv 
ukončena ředitelkou školy. 



 

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu 

1. Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky 
návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí. 

2. Každý zastupitel je svým chováním příkladem pro ostatní spolužáky. 

3. Každý zastupitel pravidelně dochází na zasedání parlamentu. 

4. Na zasedání parlamentu je povinen předkládat návrhy a náměty svých spolužáků. 

5. Zastupitel je povinen respektovat rozhodnutí ředitelky školy. 

6. Zastupitel je povinen aktivně se účastnit zasedání parlamentu. 

 

Práva zastupitele školního parlamentu 

1. Vznášet dotazy ohledně provozu školy a organizace školního roku. 

2. Být informován o výsledku projednání každého návrhu a připomínky. 

3. Právo hlasovat ve školním parlamentu. 

4. Právo zastupovat svoji třídu při jednání s ředitelkou školy a ostatními členy pedagogického sboru. 

 

Cíl školního parlamentu 

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a zaměstnanci. 

2. Předcházet sociálně patologickým jevům. 

3. Pomáhat s organizací školních akcí i akcí jednotlivých tříd. 

4. Řešit připomínky a návrhy žáků na organizaci školního roku. 

5. Prezentovat výsledky své práce na školním webu. 

 

 

 


