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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Školní parlament má podle „Úmluvy o právech dítěte" (z 

20.11.1989 Valné shromáždění OSN) právo:  

•vyjádřit svůj názor a požadavek 

•na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské 

důstojnosti 

• na ochranu před jakoukoli diskriminací  

•získat a zveřejnit informace 

Zástupci školního parlamentu (dále ŠP) zajišťují prostor pro 

komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu 

školy. 

Obecná ustanovení: 

1. V každé třídě druhého stupně je zvolen jeden člen ŠP. 

Členové ŠP jsou voleni na jeden školní rok. Volba probíhá 

v červnu a je platná vždy pro následující školní rok. 

Člen ŠP může být kdykoliv odvolán.  

2. Členem ŠP nesmí být žák, kterému byla udělena třídní nebo 

ředitelská důtka či snížená známka z chování ve školním 

roce, ve kterém by mělo k jeho volbě dojít. Pokud se tak 

stane v průběhu jeho mandátu, jeho členství v ŠP mu ke 

dni udělení kázeňského postihu zaniká. 

3. Všichni členové ŠP si mezi sebou volí předsedu a 

místopředsedu, kteří budou řídit všechna jednání a 

podávat návrhy vedení školy. 

4. Jednání ŠP je usnášeníschopné je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů ŠP. Z každého jednání ŠP bude proveden 

zápis. 

5. Zvolení zástupci jsou povinni se pravidelně zúčastňovat 

všech jednání ŠP (nebo musí být řádně omluveni). 

6. Povinností členů ŠP je informovat pravidelně a pravdivě 

své spolužáky o projednávaných záležitostech a 

rozhodnutích parlamentu. 

7. ŠP nesmí zasahovat do záležitostí, které spadají pouze do 

pravomoci ředitele školy (např. personální obsazení 

školy). 



8. Každý člen má právo přednést za svoji třídu návrh. Pokud 

bude více než polovina přítomných členů ŠP souhlasit, 

bude návrh přednesen vedení školy. 

9. Jednání ŠP se mohou jako hosté zúčastnit ostatní žáci, 

učitelé i vedení školy. 

10. Školní parlament se schází k jednání alespoň dvakrát za 

pololetí (zpravidla v září, prosinci, březnu a květnu). 

Jeho jednání svolává předseda ŠP po konzultaci s vedením 

školy. Pokud ŠP neplní svoji funkci, může ředitel školy 

jeho činnost kdykoliv ukončit. 

Práva a povinnosti školního parlamentu: 

1. Vyjadřovat se k chodu a organizaci školy a výuky, k 

vybavení školy. 

2. Podávat návrhy na školní a mimoškolní akce. 

3. Přinášet náměty ke zlepšení prostředí školy. 

4. Upozorňovat na chování a přestupky žáků (vandalismus, 

násilí). 

5. Navrhovat opatření k zamezení těchto jevů. 

6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy, 

školních nástěnkách, i v místním tisku. 

7. Člen školního parlamentu se chová slušně k dospělým 

osobám i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a 

provozních pracovníků, dodržuje školní řád. Svým 

postavením a funkcí je příkladem ostatním žákům školy.      

Pravidla chování při jednáních školního parlamentu: 

1. Navzájem se posloucháme, nepřekřikujeme se a respektujeme 

názory jiných. 

2. Nepoužíváme vulgární výrazy a neurážíme se navzájem. 

3. Chodíme na jednání pravidelně a včas. 

4. Při neúčasti se omluvíme a zajistíme si předání 

informací. 

5. Spolupracujeme jako tým. 

 



Volební řád školního parlamentu: 

A) Volba zástupců třídy do ŠP 

1. V průběhu lhůty stanovené pověřeným pedagogem mohou žáci 

třídy navrhovat kandidáty do ŠP. Pokud nejsou navrženi alespoň 

dva žáci třídy, doplní návrhy třídní učitel. 

2. Volba je tajná. Pověřený pedagog připraví volební lístky s 

abecedním jmenným seznamem navržených kandidátů. Volba je 

platná, účastní-li se jí alespoň 70% třídního kolektivu. 

3. Žák provede volbu tak, že zakroužkuje 0 – 1 pořadové číslo 

před jménem kandidátů na volebním lístku. Ostatní čísla 

přeškrtne křížkem. Volební lístek odevzdá do hlasovací nádoby. 

4. V prvním kole volby je zvolen ten kandidát, který obdrží 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných žáků. V případě, že po 

prvním kole není zvolen člen ŠP, postupují do druhého kola dva 

kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.  

5. Pokud ani po druhém kole není zvolen člen ŠP, stává se 

členem ŠP kandidát s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na to, 

zda získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných žáků. Při 

rovnosti hlasů rozhodne los. 

6. Odvolání člena ŠP může navrhnout člen třídního kolektivu, 

třídní učitel nebo člen vedení školy. Pro odvolání musí být 

uveden relevantní důvod. Člen ŠP je odvolán nadpoloviční 

většinou hlasů všech žáků příslušné třídy. 

B) Volba předsedy a místopředsedy ŠP 

1. Na svém prvním jednání si členové ŠP ze svých řad zvolí 

předsedu a místopředsedu ŠP. Návrhy kandidátů podávají členové 

ŠP. Pokud není nikdo navržen, podává návrh člen vedení školy. 

2. ŠP určí hlasováním, zda bude volba veřejná nebo tajná. 

V případě tajné volby se postupuje analogicky s odstavcem A).  

3. V případě veřejné volby je postupně hlasováno o všech 

návrzích podle abecedy. Zvolen je ten kandidát, který dostane 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů ŠP. Pokud je 

takových kandidátů více, je zvolen ten s nejvyšším počtem 

hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. 

 


