ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
CO JE ŽP:
 je mezičlánkem vedení školy a žáků
 jeho členové:
1. koordinátor = vede školní parlament, musí věřit ve smysl parlamentu, musí být
připraven věnovat tomu čas, je spojovacím bodem mezi parlamentem a vedením školy a
ostatními učiteli-kolegy
2. skupina aktivních žáků = z každé třídy 2 zástupci
VÝZNAM ŽP:
 tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy
 spolupodílí se na rozhodování o důležitých otázkách školy (lze např. připomínkovat,
popřípadě podávat návrh na změnu školního řádu, vnitřního chodu školy,…)
 dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
 žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
 parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za
plnění přijatých úkolů,…)
 pomáhá při organizaci celoškolních akcí
 podporuje spolupráci tříd a celé školy
 uplatňuje demokratické principy myšlení
 pomáhá učitelům při práci se třídou
 zvyšuje prestiž a vytváří tradici
PŘEDSTAVY O ŽP:
 žákovský parlament by měl zasedat pravidelně (1x za měsíc)
 toto setkání by mělo být začátkem týdne (v úterý od 7 nebo 7:10 hod)
 do žákovského parlamentu by se měli zapojit všechny třídy II. stupně, z I. stupně 5. třídy
(účast je ale dobrovolná)
STANOVY ŽP:
 členové ŽP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku nebo navrhováni svými
třídními učiteli, popř. dobrovolné členství
 svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být
nadpoloviční většinou všech svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní
zástupce
 zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání
ŽP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (řádně zvoleného zástupce)
 všichni členové ŽP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí
1 člen = 1 hlas (přítomní dospělí hlasovací právo nemají)
 každý člen ŽP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání,

o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽP dospěl
 rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky závazná
 ŽP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do
pravomoci ředitelky školy (rozhodnutí ředitelky školy a vedení školy bude respektovat)
Žákovský parlament může perfektně fungovat pouze s podporou vedení a učitelů.
Žáci musí mít jistotu, že jsou vyslechnuti a že jejich iniciativa není zbytečná.

