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ČINNOST ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

• Svou činnost žákovský parlament zaměřuje na  
 
� zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků 

� hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku,  chování o 

přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem 

� prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise, nástěnkách, interneto-

vých stránkách školy  

� podíl při organizování chodu školy  

� podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky, rodiče i širší 

veřejnost  

� propagaci nejúspěšnějších žáků školy (formou příspěvků ve školních novinách,  hro-

madných sdělovacích prostředcích ...) 

 

• Členové parlamentu se budou dotazovat všech učitelů či vedení školy na parlamentem 

předem projednané nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné ře-

šení.  

• Připomínky parlamentu paní ředitelka prošetří, s výsledky budou prostřednictvím zástup-

ců parlamentu seznámeni žáci ve třídách.  

• O zveřejnění informací se starají členové parlamentu – na nástěnce, při třídnických hodi-

nách, osobním kontaktem se spolužáky.  

 

• Zástupci tříd: 

� mohou předkládat parlamentu třídou projednané a schválené návrhy, podněty v takové 

formulaci, o které je možno v parlamentu hlasovat 

� budou prosazovat žákovským parlamentem schválená řešení 

� předkládají třídě i parlamentu výsledky šetření, průzkumů a zprávy o plnění úkolů, 

které jim byly ŽP uloženy.  

� úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jsou poradci třídních zástupců a pomáhají jim 

prosazovat přijaté závěry ve třídě. 



• Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě dů-

věry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést 

při jejich aktivitách pro školu.  

• Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou 

žákům.  

 

 CÍL ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

• Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli (zprostředkovat výměnu informací) 

• Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.  

• Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírá-

ní, ubližování druhým, ničení školního majetku a podobně.  

• Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k 

rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy. Stále připo-

mínat dodržování školního řádu 

• Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Zejména 

sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování. Řešit připomínky a návrhy žáků na 

lepší chod školy  

• Informovat veřejnost o dění ve škole formou časopisu, nástěnky, internetu. 

 

Žákovský parlament má povinnost zejména: 

• prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními za-

městnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy  

• respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování  

• dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst  

• přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy  

• být reprezentantem školy  

 

Žákovský parlament má právo zejména: 

• vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti  

• podílet se aktivně na veškerém životě školy  

• přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím  

• přijaté návrhy činností, akcí organizačně zaštítit, aktivně se ujmout jejich realizace 

 



 
PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA PŮDĚ ŠŽP  
 

• Nepoužívat vulgární výrazy.  

• Nezesměšňovat se navzájem, neurážet.  

• Nepřekřikovat se, navzájem se poslouchat.  

• Řešit školní problémy.  

• Předávat nezkreslené informace spolužákům.  

• Nezlehčovat problémy.  

• Pracovat týmově.  

• Právo dobrovolně vyjadřovat názor (ústně, písemně).  

• Spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci akcí a projektů. 

 
Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou 
být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.  
 


