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Úvod: Proč žákovský parlament?  

Funkční ŽP je skupinou volených žáků jedné školy (zpravidla jsou v něm 

zastoupeni dva žáci z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají 

informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit, případně, co se jim ve škole líbí, 

a chtěli by to nadále rozvíjet.  

Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden v délce alespoň  

 45 minut) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Průběžně se žáci  

v parlamentu učí, jak nápady přetavit v projekty, které mohou nejprve  

s podporou pedagogů a následně samostatně realizovat.  

Učí se komunikovat, efektivně si moderovat zasedání, dělit si rovnoměrně práci 

a odpovědnosti, spolupracovat, vytvářet procesy, které berou ohled  

na skupinovou dynamiku, dokončovat nápady/projekty či úkoly.  

Spolužáky ve třídách pak členové parlamentu pravidelně informují o své 

činnosti a snaží se je postupně víc a víc zapojovat do činnosti.  

Interně členové parlamentu průběžně neustále reflektují svou činnost (zvědomují 

si svou zkušenost – zažité úspěchy i neúspěchy) a rozvíjejí efektivitu fungování 

(zvyšují dopad své činnosti na co nejvíce lidí). 

Cíl: 

1) Vytvářet informační most mezi žáky, učiteli i vedením školy. 

2) Předcházet jevům jako je šikana, fyzické napadání, psychické vydírání atd. 

3) Bdít nad dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem 

k rozvíjení osobnosti žáka školy. 

4) Přicházet s podněty pro zlepšení kvality školního prostřední, školních i 

mimoškolních aktivit. 

5) Prezentovat školu na veřejnosti. 

6) Navázat spolupráci s mateřskými školkami a městem Dvůr Králové  

nad Labem. 

 

 

 



 

4 

 

Volby: 

 

1) Edův žákovský parlament je volen jednou ročně (vždy v průběhu září). 

2) Funkci zastávají volení zástupci v příslušném školním roce 

(dnem vyhlášení oficiálních výsledků voleb se stávají platnými členy Edova 

žákovského parlamentu, vyhlášení voleb musí proběhnout do 3 pracovních dnů 

od konání voleb). 

3) Volby se uskuteční ve všech třídách od 6. ročníku do 9. ročníku základní 

školy.  

4) Z každé třídy bude volen jeden žák zastávající funkci předsedy a jeden žák 

vykonávající funkci zástupce. 

5) Žáci, kteří jsou delegováni do Krajského parlamentu  jsou automaticky členy 

Edova žákovského parlamentu. 

6) V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků  

ze třídy odvoláni a na jejich místo zvoleni jiní třídní zástupci. 

7) Zvolený zástupce žáků je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i 

mimořádných jednání žákovského parlamentu (pokud nebude moci být 

přítomen, musí být řádně omluven). 

8) Členy Edova žákovského parlamentu jsou žáci, kteří jsou schopni jednat 

s vedením školy, umí se vyjadřovat, dokážou poskytnout pomoc, zajímají se 

o druhé osoby a o záležitosti kolem sebe, pouštějí se do diskuse, navrhují 

řešení a podílejí se na organizaci akcí pro spolužáky. 

9) Volby se konají v prostorách chodby prvního patra za přítomnosti 

koordinátora Edova žákovského parlamentu a přítomností 2 asistentek. 
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Místo a časové údaje 

Ustavující schůze proběhne do týdně od konání voleb v prostorách VI. B třídy, 

kde se budou realizovat všechna setkání. 

Obsazení 

Koordinátor: 

Bc. Petra Faktorová 

 

Technická podpora, projektová podpora: 

Radka Böhmová  

Bára Pilná 

 

Členové:   

Jméno a příjmení Ročník třída 

Veronika M. 9. ročník  

  + vykonávající funkci předsedkyně životní 

komise spolku Krajských parlamentů 

 

VI.B 

Anna K. 7. ročník VI.B 

Jakub Jaroslav N. 9. ročník VIII. 

Jakub B. 9. ročník 

+ vykonávající funkci zástupce životní 

komise spolku Krajských parlamentů 

VIII. 

Patrik H. 8. ročník 

 

 

Marek B. 6. ročník VI.A 

Tadeáš T. 6. ročník VI.A 

Pavla Ž. 6. ročník IV. 

Anna Cs. 6. ročník IV. 
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Činnost: 

1) Členové školního parlamentu si volí ze svého středu předsedu, 

místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře a hlasatele. 

2) Školní parlament se schází minimálně jednou týdně mimo dobu 

vyučování. 

3) Zveřejnění informací zajišťují nástěnkáři, hlasatelé. Zapisovatel pořídí 

z každého jednání zápis, který bude poté zveřejněn na nástěnce. 

4) Zástupci tříd úzce spolupracují se svými třídními učiteli. 

5) Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou právoplatná, účastní-li se jednání 

alespoň 70% zástupců tříd a jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou 

přítomných zástupců. 

6) Každý člen žákovského parlamentu má za povinnost pravidelně 

informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných 

problémech a rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl. 

 

Závěr: 

 

1) Zajistit vyvěšení řádu žákovského parlamentu na chodbě školy. 

2) Zajistit zveřejnění řádu žákovského parlamentu na internetových 

stránkách školy. 

3) Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních 

záležitostí. 

4) Řád je závazný pro všechny žáky i pedagogické pracovníky školy. 

5) Řád byl schválen členy žákovského parlamentu dne 13. září 2022. 
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