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Školní parlament 

 
Školní parlament je tvořen dvěma zástupci jednotlivých tříd od 3. do 9. ročníku. 

Vedením školního parlamentu pro tento školní rok byla pověřena ředitelka školy 

Mgr. Jurečková Edita. 

Smyslem je zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy. 

 

 

Stanovy školního parlamentu 

 
1. Zástupci jednotlivých tříd jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, při 

čemž každý žák má ve volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou formou 

dva zástupce. 

2. Zástupci parlamentu jsou voleni jednou ročně. 

3. Zástupcem  parlamentu se může stát každý žák od  3. do 9. ročníku. Žáci 

1. až 2. ročníků podávají své připomínky a náměty k činnostem 

prostřednictvím třídních učitelů. 

4. Školní parlament se schází jednou měsíčně. Účast zástupců je povinná. 

5. V případě absence je nutná řádná omluva. 

6. Každý zástupce je odvolatelný. Důvody pro odvolání – neplnění svých 

povinností, časté absence, nekázeň, drzé chování k pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům školy, porušování školního řádu. 

7. Všichni zástupci mají rovnoprávné postavení a každý má jeden hlas. 

8. Z každého zasedání je pořízena písemná zpráva s výsledky jednání. 

9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, která jsou zcela v pravomoci 

ředitelky školy. 

10. Každý zástupce má svá práva a povinnosti.   

 

Povinnosti zástupců školního parlamentu 

 
1. Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci třídnických 

hodin o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků 

či jiných rozhodnutí. 

2. Každý člen jde svým chováním příkladem pro ostatní své spolužáky. 

3. Každý zástupce pravidelně dochází na zasedání školního parlamentu. 

4. Dotazy či návrhy zástupců jsou předkládány v souvislosti s chodem školy. 

5. Každý zástupce respektuje zamítnutí předložených návrhů ředitelkou 

školy. 



6. Na zasedání parlamentu je zástupce povinen předkládat náměty svých 

spolužáků. 

7. Každý zástupce konzultuje problémy se svými spolužáky. 

8. Zástupce se aktivně účastní každého zasedání. 

 

 

          Práva zástupce školního parlamentu 

 
1. Vznést dotazy v případě nejasností ohledně výuky. 

2. Vyslovit svůj názor. 

3. Spolupracovat se třídou. 

4. Předkládat náměty na činnost a návrhy k materiálnímu vybavení školy. 

5. Předkládat návrhy na výlety a exkurze. 

 

Cíle školního parlamentu 

 
Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit: 

 vzájemnou komunikaci kolektivu a učiteli 

 řešení problémů ve vzdělávání a volnočasových aktivitách 

 předcházet negativním jevům ve vztazích 

 dodržování školního řádu a klasifikačního řádu  

 

 

 

V Teplicích dne 03.10.2019 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. Jurečková Edita 

Ředitelka školy 


