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Co je žákovský parlament?
Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům umožňuje přibližně jednou měsíčně
diskutovat s pověřeným pedagogem a případně také s vedením školy a demokratickou cestou hledat
a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Zvyšuje zájem žáků
o školní společenství.
Statut školního žákovského parlamentu

I. Obecná ustanovení
Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. V každé třídě od
šestého ročníku jsou voleni dva zástupci.

1. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů
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paramentu. Volba předsedy probíhá tajně.
Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.
1. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí (případně předseda jmenuje) místopředsedu.
Žákovský parlament se schází dle potřeby, obvykle jednou měsíčně. Schůzi svolává vždy
předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat
na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také
ředitel školy.
Předseda a místopředseda si mají právo kdykoliv domluvit konzultaci s příslušným
zástupcem vedení školy.
Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnkách příslušných tříd a zaslán
vedení školy.

II. Cíl žákovského parlamentu
Vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy.

1. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně.
2. Bdít nad dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem rozvíjení
osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka.
3. Podílet se na složení jídelníčku ve školní jídelně, hodnotit kvalitu stravy.
4. Spolupracovat při přípravě akcí školy.
5. Navrhovat mimoškolní akce školy a spolupodílet se na jejich realizaci.

III. Činnost školního parlamentu
Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti
spojené s výukou a provozem školy a na jejich případná řešení.

1. Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou
oznámen.
2. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu osobním kontaktem se
spolužáky.
3. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy,
prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností
podílet.
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4. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoli žák nebo dospělý
zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.
5. Člen parlamentu může být odvolán na návrh člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody
(neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu
řádu). Člen parlamentu má také možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných
důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do
žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.
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1. Žákovský parlament je tvořen zástupci všech tříd od 6. do 9. ročníku.
2. Žáci si zvolí v každé třídě dva žáky - mluvčí třídy (předsedu a místopředsedu), členy
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žákovského parlamentu školy.
Mluvčí třídy budou zastupovat třídu na schůzkách žákovského parlamentu, budou mít
povinnost zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského
parlamentu.
Budou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže jsou
pro to důvody a žákovská samospráva třídy takový návrh odhlasuje.
Člen žákovského parlamentu bude mít v průběhu jeho jednání možnost přednést takový
návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů.
Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
Zástupci tříd budou mít v žákovském parlamentu hlasovací právo.
Rozhodnutí parlamentu bude právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina členů
žákovského parlamentu.
Pověřený žák žákovského parlamentu bude pořizovat stručný zápis o jeho jednáních a
zejména zapisuje výsledky každého hlasování.

V Ostravě 1. 12. 2019
Mgr. Dennis Hennhofer
pověřený učitel

