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ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Co je školní žákovský parlament? 

Žákovský parlament je samosprávným orgánem žáků školy, sloužící jako prostředník mezi 

žáky a vedením školy, popřípadě učitelským sborem. V průběhu školního roku se vyskytuje 

celá řada problémů, které mohou zcela odlišným způsobem vnímat obě strany výchovně 

vzdělávacího procesu.  

Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní 

vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy a bude záležet především na nich, jak této 

šance využijí. 

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se 

vzájemně najít optimální řešení. Školní žákovský parlament je prostředkem pro přenos 

informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o 

naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického 

občana. 

Kdy a kde se schází? 

Pravidelně první čtvrtek v měsíci před vyučováním, tedy v 7.15 hod., v kanceláři zástupce 

ředitelky školy.  

Jaká jsou základní pravidla Školního žákovského parlamentu (dále jen ŠŽP)? 

 Na začátku školního roku je volen jeden zástupce a jeho náhradník z každé třídy  

5. – 9. ročníku. Volba proběhne demokraticky hlasováním či vzájemnou domluvou. 

 Zástupce je zvolen na období školního roku, v případě potřeby dojde ke změně v 

průběhu školního roku. 

 Každého setkání se účastní zvolený zástupce třídy, popř. jeho náhradník. 

 Každý člen má stejná práva – má možnost navrhovat změny, podílet se na řešení 

přednesených návrhů. 

 Každý člen si je vědom, že na setkání školního parlamentu zastupuje svoji třídu a 

nevyjadřuje jen své osobní názory. 

 Podněty k jednání předávají třídní kolektivy průběžně svým zástupcům, nejčastěji na 

třídnických hodinách. 

 Zástupci ŠŽP předávají informace zpět do svých tříd, spolupracují s třídním učitelem. 

 Při jednání na půdě školy může být přítomen ředitel školy nebo pověřený pracovník. 



 ŠŽP nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení 

školy, vedení školy není povinno řídit se usneseními parlamentu, musí se jím však 

zabývat. 

 Každé rozhodnutí ŠŽP je závazné pro všechny žáky školy. 

 ŠŽP se řídí ustanoveními školního řádu. 

 Na své první schůzce zvolí ŠŽP své předsednictvo, která se skládá z: 

o Předsedy a místopředsedy – řídí činnost parlamentu, svolávají řádné i 

mimořádné schůzky, přijímají omluvy členů 

o Zapisovatele – pořizuje stručný zápis z jednání 

o Informátora – informuje žáky školy formou nástěnky a školního časopisu o 

činnosti parlamentu, rozhodnutích, chystaných akcích Členové ŠŽP mají právo 

odvolat ze závažných důvodů člena rady, a to nadpoloviční většinou hlasů. 

 Jednání ŠŽP se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se účastnit 

diskuse, ale nemá hlasovací právo. 

 


