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ŘÁD ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

 

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům: 

 

a) umožňuje podle potřeby diskutovat s vedením školy i padagogickým sborem 

v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce 

b) umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i 

mimo něj, uspokojovat jejich potřeby a zájmy 

c) garantuje realizaci nalezených řešení 

 

 

Činnost žákovského parlamentu: 

 

1. Žáci od 3. třídy si mohou zvolit dva parlamentáře třídy – členy žákovského parlamentu 

školy. Parlamentáři při řešení problému týkajících se třídy spolupracují zejména 

s třídním učitelem. 

2. Členy žákovského parlamentu jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají 

s vedením školy, umějí se spolehnout sami na sebe, dokážou poskytnout pomoc 

(charita, akce školy, ekologické projekty atd.), zajímají se o druhé lidi, svět kolem 

sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů. 

3. Člen ŽP má v průběhu jeho jednání možnost přednést návrh své třídy, který byl při 

předchozím hlasování ve třídě schválen většinou hlasů. 

4. Zvolený zapisovatel ŽP pořídí zápis z jednání, který vyvěsí na nástěnku ŽP a kopie 

předá třídním učitelům k případnému projednání na třídnických hodinách. 

5. Volební období je jednoleté, začíná v září a končí v červnu. Volby se v jednotlivých 

třídách uskuteční na začátku měsíce září. Zvolení zástupci parlamentu si v průběhu 

adaptačního pobytu určí jednotlivé funkce např. mluvčí, předseda, zapisovatel, 

kronikář atd. Tuto funkci budou vykonávat po celé volební období. V případě, že se 

své funkce vzdají nebo ji nebudou vykonávat svědomitě, budou nahrazeni novými 

členy z řad tzv. asistentů parlamentu. 

6. Žáci, kteří nebyli zvoleni za parlamentáře třídy a mají zájem s parlamentem 

spolupracovat, mohou přispět svou pomocí jako tvz. asistenti parlamentu. Ze všech 

asistentů budou na jednotlivé akce ŽP vystřídáni všichni zájemci. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

1. Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽP ve třídě. Parlamentáři zabezpečí jeho 

vyvěšení na hlavní nástěnce školy a na internetových stránkách školy. 

2. Třídní učitelé se budou snažit zvolené žáky do ŽP podporovat, povzbuzovat, 

respektovat a vést při jejich aktivitách pro školu. 

3. Třídní učitelé vytvoří prostor pro parlamentní záležitosti v rámci třídnických hodin. 

4. Tento řád je závazný pro žáky a pedagogické pracovníky školy. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 1.9.2017 

        ing. Hynek Mikušek 

              ředitel školy 
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