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STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

Školní parlament je prostorem k většímu zapojení žáků do života školy, umožňuje jim podílet se na chodu 

školy, učit se spolupracovat napříč ročníky a efektivně komunikovat s vedením školy. 

 

Základní informace: 

• Školní parlament (ŠP) je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku (září). 

• Volen je 1 až 2 zástupci z každé třídy od 1. do 4. ročníku. 

• Zástupce třídy se zavazuje navštěvovat zasedání školního parlamentu v daném školním roce. 

• V případě, že se zástupce nemůže zúčastnit jednání školního parlamentu, může své hlasovací 

právo předat na danou dobu jím pověřené osobě. 

• Mandát zástupce třídy zaniká: posledním dnem školního roku; porušením školního řádu; 

odvoláním nadpoloviční většinou studentů příslušné třídy; rezignací k rukám předsedy. 

• Každá třída má jeden hlas. Přítomní hosté mají právo vystoupit v diskusi a přednést návrh pouze 

se souhlasem předsedy, ale hlasovací právo nemají. 

• V případě nutnosti mohou být zástupci nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na 

jejich místo zvolen jiný třídní zástupce. 

• Z každé schůzky školního parlamentu je proveden zápis. 

• Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školním rozhlasem i pomocí školních 

webových stránek. 

 

Cíle školního parlamentu: 

• Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

• Podpořit žáky v efektivní komunikaci s vedením školy a učiteli. 

• Vést žáky k aktivnímu přístupu a zájmu o dění ve škole. 

• Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí. 

• Utvářet pozitivní klima školy. 

• Pěstovat dobré vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt i napříč ročníky. 

• Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání. 

 

Práva a povinnosti členů školního parlamentu: 

• Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy a třídu informují o závěrech jednání školního 

parlamentu. 

• Pravidelně se účastní jednání parlamentu, v případě, že se zúčastnit nemohou, informují předsedu 

parlamentu. 

• Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou 

a provozem školy a na jejich případné řešení. 

• ŠP se spolupodílí na řešení problémů školy. 

• Pomáhají organizovat školní akce. 

• Předkládají vlastní návrhy a nápady na zlepšení života ve škole. 

• Předkládají vedení školy své připomínky a nápady. 

• Podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky. 



 

Jednání školního parlamentu: 

• Školní parlament se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát za tři týdny (obvykle pondělí nebo 

úterý). 

• Na první schůzi je zvolen předseda, 4 místopředsedové z každého ročníku, zapisovatel 

a nástěnkář/i. 

• Volba předsedy probíhá tajným hlasováním.  Každý zástupce třídy disponuje jedním hlasem. 

Předsedou je v prvním kole zvolen ten, kdo získá nejvyšší počet a zároveň nadpoloviční většinu 

všech odevzdaných hlasů. Pokud předseda není zvolen v prvním kole, do druhého kola postupují 

dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů; zvolen je ten, který získá vyšší počet 

odevzdaných hlasů. Předseda může být odvolán usnesením nadpoloviční většiny všech zástupců 

tříd. 

• Předsedající je oprávněn vykázat účastníky narušující řádný průběh jednání. 

• Všechna jednání školního parlamentu jsou veřejná, může se ho zúčastnit kterýkoli žák, 

zaměstnanec školy.  

 

• Předseda – zahajuje, řídí a ukončuje schůze, dává hlasovat o projednávaných bodech, po domluvě 

s ostatními členy rady vyhlašuje další schůzi, má právo s členy rady přijít za vedením školy 

a přednést projednávané návrhy, dává slovo hostům. 

• Místopředsedové – přebírají práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti, úzce spolupracuje 

s předsedou ŠP. 

• Zapisovatel – vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. 

• Nástěnkář/i – mají na starosti nástěnku. 

 

Mandát předsedy zaniká: 

• odvoláním zasedáním;  

• rezignací k rukám koordinátora; 

• jestliže není další školní rok zvolen jako zástupce třídy. 

 

Koordinátor 

• Koordinátor samosprávy je pedagogickým pracovníkem školy pověřeným dohlížet na řádný chod 

školního parlamentu. 

• Koordinátor se účastní zasedání s hlasem poradním. Je mu uděleno slovo, kdykoli o to požádá. 

Vykonává na zasedání pedagogický dozor. 

 

 

Stanovy mohou být změněny pouze na návrh a se souhlasem všech platných členů ŠP. 

 


