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1. Obecná ustanovení
Školní parlament byl zřízen k datu první schůzky parlamentu – 7. 10. 2021. Parlament je orgán
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. (zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů,
volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit).

2. Cíle školního parlamentu
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapojení většího množství žáků a zvýšení jejich podílu na životě školy
V návaznosti na ŠVP rozvíjení průřezových témat
Rozvoj komunikačních a občanských kompetencí
Podpora aktivity žáků
Rozvoj interpersonálních vztahů, posilování vzájemných vztahů žák-vedení školy,
učitel-žák, žák-žák
Rozvoj komunikace s ostatními zaměstnanci školy i s osobami mimo školní prostředí
Výchova k zodpovědnému přístupu k práci
Navázání spolupráce s různými institucemi v obci i mimo ni

3. Organizační struktura
Školní parlament tvoří zástupci žáků všech tříd (předseda a místopředseda třídy), zástupce
pedagogického sboru a zástupce vedení školy. Zástupci tříd jsou voleni na začátku školního
roku v třídních volbách, které probíhají tajnou, všeobecnou, rovnou a přímou volbou. Zástupce
pedagogického sboru je volen na první pedagogické radě nového školního roku. Zástupce
vedení školy je pověřen ředitelkou školy.
Zástupci tříd:
- Zastupují žáky jednotlivých tříd v komunikaci s vedením školy a pedagogickými
pracovníky
- Podílejí se na přípravě programu jednání
- Provádí zápis z každého jednání parlamentu
- Zveřejňují zápisy z jednání (nástěnka, webové stránky školy)
- Informují žáky ve svých třídách
- Vedou fotodokumentaci
- Podílí se na organizaci školních akcí
Zástupce pedagogického sboru a zástupce vedení školy:
- Účastní se schůzí parlamentu
- Korigují a kontrolují činnost parlamentu bez hlasovacího práva (hlas pouze poradní a
doporučující)
- Vedou žáky k naplnění cílů školního parlamentu
- Využívají práv a povinností členů parlamentu

4. Členství v parlamentu, práva a povinnosti členů
Členství v parlamentu je dobrovolné. Členem parlamentu může být každý žák, který je
zvolen příslušným třídním kolektivem. Členství trvá 1 školní rok, může se každoročně
opakovat.
Členové parlamentu se účastní pravidelně schůzí parlamentu, v případě neúčasti svou
nepřítomnost omlouvají. Vyjadřují názory, předkládají návrhy a požadavky své třídy i své
vlastní. Informují pravdivě a nezkresleně třídu o závěrech schůzí parlamentu. Svědomitě plní
zadané úkoly a aktivně se podílí na akcích parlamentu i celé školy. Reprezentují svým
chováním školu i třídu a jsou příkladem ostatním. Členové dodržují zásady týmové práce a
komunikace (naslouchání, respektování názorů druhých, nezesměšňování, ohleduplnost,
tolerance a slušnost). Vznáší dotazy související s organizací a chodem školy. Obracet se na
parlament s problémy a následně být seznámen s výsledky řešených problémů.
Členství v parlamentu zaniká odstoupením z parlamentu ze závažných důvodů (nemoc,
přestěhování). V tomto případě je možnost zvolit nového zástupce třídy. Odvoláním z důvodu
závažného porušení školního řádu či z důvodu neplnění členských povinností. Za závažné
porušení školního řádu se považují takové přestupky, za které 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 zástupce vedení v parlamentu. Žáka odvolává parlament na své schůzi.
Členové parlamentu nesmí být jakkoli postihováni za vyjadřování názorů svých či parlamentu
jako celku.

5. Jednací řád
Schůze parlamentu se koná 1 krát za měsíc, v případě potřeby častěji. Vedení školy
poskytne potřebné prostory pro činnost parlamentu. Schůzi svolává zástupce vedení školy či
zástupce pedagogického sboru, který ji i vede. Mimořádná schůze může být svolána také na
popud vyučujícího či ostatních žáků školy. Datum a místo konání schůze je uvedeno
s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím nástěnky parlamentu a skupiny v aplikaci
Teams. Zveřejněn je též program jednání.
Parlament je způsobilý usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů za
podmínky, že je přítomen alespoň jeden zástupce z každé třídy. Hlasuje se veřejně, zdvižením
ruky. Výsledek hlasování (počet hlasujících pro, proti, zdržel se) je uvedeno v zápise. Zápis ze
schůze je dostupný pro členy parlamentu v úložišti OneDrive, pro nečleny na vyžádání
v kanceláři školy. O nejdůležitějších bodech jednání jsou žáci informování prostřednictvím
svých zástupců a nástěnky parlamentu.
Pokud se školní parlament usnese na nějakém stanovisku, připomínce, uspořádání akce,
přednese své usnesení vedení školy, které se bude záležitostí zabývat a své rozhodnutí sdělí
parlamentu nejpozději do 7 dnů. Návrhy a připomínky k práci parlamentu podávají pedagogičtí
a nepedagogičtí pracovníci školy prostřednictvím zástupce vedení či pedagogů. Žáci podávají
připomínky prostřednictvím svých zástupců v parlamentu. Využít lze také emailovou
komunikaci, kam mohou být připomínky zaslány. Připomínka musí mít vždy
identifikovatelného odesílatele. Adresa emailu je skolni.parlament@gcelakovice.cz.
Připomínkami se zabývá parlament na nejbližší schůzi, výsledek jednání je uveden v zápise a
sdělen co nejdříve tomu, kdo připomínku podal.
Parlament má právo zvát na svá jednání hosty.

6. Závěrečná ustanovení
Stanovy byly vypracovány zástupcem vedení školy (Mgr. Pavla Černá) a zástupce
pedagogů (Bc. Petra Lusková) po projednání s vedením školy, se členy pedagogického sboru a
členy školního parlamentu.
Návrhy na změny stanov podává vedení školy, pedagog a členové parlamentu. O
konečném znění stanov rozhoduje ředitelka školy.
Stanovy nabývají platnost dnem podpisu ředitelkou školy, tj.

