
 

 

 

ŽÁKOVSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 
Žákovský školní parlament je důležitou součástí života školy, prostorem pro větší zapojení 

žáků do školního prostředí. Rozvíjí a zejména podporuje zodpovědnost žáků za vlastní 

vzdělávání. Žáci se prostřednictvím školního parlamentu podílejí na chodu školy. Jednotliví 

zástupci žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na schůzkách, na nichž předkládají 

vedení školy návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu a školnímu 

prostředí. Žáci a vedení školy se pak společně snaží najít řešení, která by vedla k vzájemné 

spokojenosti. Žákovský parlament je velmi důležitý také z hlediska spolupráce mezi 

jednotlivými ročníky. Fungování a činnost žákovského parlamentu je rovněž jednou z priorit 

školního vzdělávacího programu.  

 

Žákovský parlament ZŠ a MŠ Sudice  

 Žákovský parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku. 

 Z každé třídy v 5. – 9. ročníku se volí dva zástupci, kteří se těší největší důvěře svých 

spolužáků. 

 Žákovský parlament se schází vždy první pátek v měsíci, o jeho konání jsou žáci 

předem informováni. 

 Účastní se ho vždy dva zvolení zástupci z jednotlivých tříd za přítomnosti vedení 

školy. 

 Každé jednání žákovského parlamentu je dokumentováno zápisem. 

 

Složení žákovského parlamentu pro školní rok 2014 / 2015 

 

5. třída – Jakub Kupec, Denisa Zámečníková 

6. třída – Gabriela Wagnerová, Silvie Hluchníková 

7. třída – Kristýna Anna Murcková, Magdaléna Hantáková 

8. třída – Adam Lampa, Sára Nemčeková 

9. třída – Aneta Stříbná, Romana Tomaschková 

Práva žákovského parlamentu 

 Vyjadřuje se k problémům školy, které se bezprostředně týkají samotných žáků. 



 Podílí se aktivně na životě školy. 

 Předkládá své návrhy vedení školy. 

 

Povinnosti žákovského parlamentu 

 Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy. 

 Vychází ze závazných pravidel školy. 

 Dodržuje zásady slušného chování. 

 Přijímá morální zodpovědnost za své iniciativy. 

 Je příkladným reprezentantem školy. 

 

Cíle žákovského parlamentu 

 Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy. 

 Připomíná dodržování školního řádu. 

 Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí. 

 Řeší připomínky a návrhy žáků, které se týkají života školy. 

 

Pravidla chování žákovského parlamentu 

 

 Nepřekřikovat se. 

 Naslouchat. 

 Respektovat názory druhých. 

 Řešit školní problémy. 

 Předávat spolužákům nezkreslené a pravdivé informace. 

 Vzájemně spolupracovat. 

 Pravidelně se zúčastňovat schůzek. 

 


