
 

 

Stanovy školního parlamentu při ZŠ Dobiášova 

I. Obecná ustanovení  

Školní parlament je orgánem žáků, jehož prostřednictvím se mohou vyslovovat k otázkám školy a 

podílet se na spolurozhodování. Činnost parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, přijaté 

Valnou hromadou OSN 20. 11. 1989. Ustanovení orgánu žákovské samosprávy umožňuje školský 

zákon č.561/2004 Sb. „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a 

studentů, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na 

ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.“ 

 

II. Vznik a složení Školního parlamentu  

Členové Školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky v rámci třídy na dobu jednoho školního 

roku, volba se uskuteční vždy první týden nového školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s 

prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového. Zvolený zástupce musí se svou 

funkcí souhlasit a nesmí to být žák, který se závažné provinil proti školnímu řádu. Všichni zástupci 

jsou povinni se pravidelně účastnit všech plánovaných i neplánovaných jednání ŠP, mají navzájem 

zcela rovnoprávné postavení. Jejich povinností je informovat pravdivě a pravidelně své spolužáky o 

projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl. 

 

III. Organizace  

Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky školy závazná. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, 

jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude ŠP 

respektovat. V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel jeho činnost kdykoliv ukončit.  

 

IV. Školní parlament je partnerem vedení školy zejména v otázkách: 

 chodu a organizace školy a výuky 

 organizace školních a mimoškolních akcí 

 jednání a chování žáků, plné odpovědnosti žáků za své činy 

 respektování společenských pravidel a dodržování zásad slušného chování 

 uvědomování si tradice školy a její dobré pověsti 

 prostředí školy 

 reprezentování školy 

 

Cíle školního parlamentu: 

 zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci 

školy 

 předcházet negativním jevům jako jsou šikana a ničení školního majetku 

 připomínat dodržování školního řádu 

 pomáhat s organizací akcí tříd 

 řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy 

 prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a v prostorách školy 



 

 

Pravidla chování na půdě parlamentu:  

 nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých 

 nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet 

 nepoužívat vulgární výrazy 

 řešit školní problémy 

 předávat spolužákům nezkreslené informace 

 spolupracovat v týmu 

 zúčastňovat se schůzek a přicházet včas 

 

 

V. Členská práva mohou být omezena nebo zaniknout 

Členství zaniká: 

 a) odstoupením z parlamentu 

 ze závažných důvodů (nemoc, přestup na jinou školu), v tomto případě možnost zvolení 

nového člena 

 bez udání závažného důvodu - bez možnosti náhrady člena  

b) odvoláním 

 z důvodu závažného porušení školního řádu 

 z důvodu neplnění členských povinností 

Za závažné porušení školního řádu se považují takové přestupky, za které bylo žákovi opakovaně 

uděleno napomenutí nebo důtka třídního učitele, důtka ředitele školy nebo byl žákovi udělen snížený 

stupeň z chování. V tomto případě žák ztrácí možnost kandidovat do parlamentu i v dalších volebních 

obdobích. Návrh na odvolání člena parlamentu podává vedení školy, vyučující či sami žáci 

prostřednictvím koordinátora ŠP. 

 

VI. Jednací řád 

 schůze parlamentu se koná l-2 krát za měsíc, v případě potřeby častěji 

 vedení školy poskytne dle uvážení potřebné prostory pro činnost parlamentu 

 schůzi svolává koordinátor ŠP nebo vedení školy 

 schůzi řídí zpravidla koordinátor ŠP 

 schůzi je přítomen koordinátor ŠP, a to bez hlasovacího práva, může vstupovat do jednání, 

korigovat jej a odpovídat na dotazy 

 parlament je způsobilý usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů 

 žáci 1. – 3. ročníků podávají připomínky koordinátorovi ŠP prostřednictvím třídních učitelů 

 žáci 4. – 9. ročníků prostřednictvím svých zástupců v parlamentu 

 hlasuje se veřejně, zdvižením ruky 

 výsledek hlasování (počet hlasujících pro, proti, zdržel se) je uveden v zápise 

 zápis ze schůze je dostupný na nástěnce ŠP, na webových stránkách školy 

 pokud se školní parlament usnese na nějakém stanovisku, připomínce, uspořádání akce, 

přednese své usnesení vedení školy prostřednictvím koordinátora ŠP 

 vedení školy se tímto usnesením bude zabývat a své rozhodnutí sdělí parlamentu 

 

V Liberci 01. 01. 2020      Mgr. Václav Matoušek 

         koordinátor ŠP 


