ŠKOLNÍ PARLAMENT
Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy. V naší škole tvoří parlament
zástupci 1. – 9. tříd. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve
škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům
vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Schůzky probíhají dle
potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně.
Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:
•
•
•
•

proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních
skříněk, atp.),
zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, atp.),
rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek,
spolupráce s dětskými domovy).

Žákovský parlament:
•
•
•
•
•

podporuje informovanost napříč školou,
zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě
společnosti a
dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Koordinátorkami pro školní rok 2019/2020 jsou Kristýna Plajnerová, Milena Rulcová, Hanka
Jelínková.
Z každé schůzky parlamentu bude udělán zápis, který bude veřejně přístupný.
Když člen parlamentu nebude moci dorazit na schůzku, bude se muset omluvit a doložit
důvod, proč nedorazil na schůzku parlamentu.
Každé čtvrtletí parlament doloží, co vykonal a na čem se podílel. Svou činnost bude
prezentovat jak pedagogům, tak žákům školy.
Ve škole bude umístěna nástěnka, na které se bude průběžně prezentovat práce školního
parlamentu. Vedle nástěnky, bude schránka, kam bude možné umisťovat nápady, které pak
parlament na svých zasedáních projedná.
Volby do parlamentu budou probíhat v každé třídě druhého stupně, do 21. září. Za volby
budou odpovědni třídní učitelé každé třídy. Každá třída si zvolí dva své zástupce. To
znamená, že ve školním roce 2019/2020 bude mít školní parlament 28 žáků.

Parlament na své první schůzce bude seznámen s právy a povinnostmi školního
parlamentu, formou hlasování o návrzích a zvolí tyto funkce:
Předseda parlamentu
Zahajuje, řídí a ukončuje schůzi; dává hlasovat o projednávaných bodech; po domluvě s
ostatními členy žákovského parlamentu vyhlašuje další schůzi; má právo po domluvě přijít za
vedením školy a přednést projednané návrhy, dává slovo hostům. Zastupuje žákovský
parlament ve styku s pedagogy i širším okolím.
Místopředseda parlamentu
Přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti; úzce spolupracuje s předsedou
žákovského parlamentu.
Zapisovatel
Vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. Zápis musí být k dispozici nejpozději týden po
skončení jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. Předává materiály ke zveřejnění.
Nástěnkář
Získává materiály na nástěnku žákovského parlamentu, stará se o vyvěšení aktuálních
informací na nástěnce a o její estetický vzhled.
Parlament má svého koordinátora
Je jím pověřený člen pedagogického sboru, může jím být i ředitel školy. Vybírá si dva
spolupracovníky z řad pedagogického sboru. Účastní se schůzek rady, koriguje a kontroluje
činnost parlamentu, nemá hlasovací právo, pouze hlas poradní a doporučující.

