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Obecná ustanovení 

Školní parlament je ustanoven pro zastupování zájmů žáků školy a spolupraci s vedením školy. Počet 
členů školního parlamentu je proměnlivý, podle počtu tříd otevřených v jednotivém školním roce, vyjma 
všech 1. a 2.tříd. 
Z každé třídy jsou voleni 2 zástupci, kteří se navzájem mohou zastupovat. Členové školního parlamentu 
jsou voleni svými spolužáky jednou ročně - a to v září. 
Za člena školního parlamentu nemůže být zvolen žák, který se dopustil závažného porušení školního 
řádu. 
Člen parlamentu může kdykoliv odstoupit, musí to však oznámit předsedovi, předseda pak vyhlásí nové 
volby pro danou třídu, do které zástupce patří. 
 

Volby 

Volby vyhlašuje předseda školního parlamentu, který stanový volební týden, během něhož proběhnou 
volby v jednotlivých třídách. 
V případě, že momentálně není stanoven předseda školního parlamentu, vyhlašuje volby ředitel školy. 
Na regulérnost voleb v jednotlivých třídách dohlíží vždy třídí učitel. 
V případě, že z opodstatněných důvodů v jakékoliv třídě nebylo možné provést volbu ve volebním týdnu, 
bude pro třídu vyhlášen náhradní termín. 
Členy parlamentu se stávají 2 zástupci třídy, kteří ve volbách získají od svých spolužáků první a druhý 
nejvyšší počet hlasů. 
Výsledky voleb musí být po uzavření voleb zveřejněny. 
 

Jednací řád 

Schůze se koná zpravidla každý týden, ideální den se vybírá již v září předsedou. 
Po dohodě všech členů parlamentu, lze ustanovit jednání školního parlamentu na jiný den. 
Parlament by se měl konat ideálně odpoledne po vyučování. 
Pokud se na schůzi dostaví méně nežli jedna pětina členů nebo se nemůže dostavit předseda schůze se 
ruší. 
Schůzi školního parlamentu řídí, zahajuje a ukončuje předseda, seznamuje členy s programem a nechává 
hlasovat o jeho upravení či doplnění. 
Všechna jednání školního parlamentu jsou veřejná, v případě potřeby mohou členové parlamentu 
odhlasovat neveřejné jednání. 
Parlament rozhoduje hlasováním. 
Všechna zasedání jsou povinná, v případě závažností je možné se omluvit předsedovi. 
Aby parlament mohl hlasovat musí být přítomna alespoň jednapětina členů. 
 

 
 



Karty 
Parlamentské karty dostávají členové parlamentu při jejich první schůzy v daném období. Tyto karty mají 
dva účely: 
1) Rozpoznat členy parlamentu na jednání i ve škole. 
2) K účelům pravomocí člena parlamentu i předsedy. 
 

Napomenutí parlamentu školy 

Napomentutí parlamentu školy může být uděleno za opakované porušování pravidel Předsedou 
parlamentu školy, jakémukoliv členovi parlamentu. Po 3 napomenutích bude hlasováno o vyloučení 
člena. 
 

Rozpuštění 

Ve výjimečných případech je možno školní parlament rozpustit, shodneli se na tom třičtvrtiny všech 
členů nebo příkazem ředitele, poté se vyhlásí nové volby. V tomto případě musí všichni členové odevzat 
svoje parlamenské karty. 
 

Hlasování 

Návrh 

Na schválení návrhu je potřeba polovina členů (50% hlasů) v prvním čtení, 50% hlasů ve druhém čtení a 
podpis pana ředitele. 
 

Návrh s potřebou financí 

Totéž co při schvalování návrhu + souhlas finančního kontroloru. 
 

Odvolání předsedy 

Na odvolání předsedy je potřeby dvětřetiny všech členů parlamentu. 
 

Odvolání člena 

Na odvolání člena je potřeby dvětřetiny všech členů parlamentu, a může být odvolán, pokud má 
minimálně tři napomenutí. 
 

Rozpuštění 

Parlament lze rozpustit, shodneli se na tom třičtvrtiny všech členů. 
 

Změna pravidel a stanov 

Na Změnu pravidel je potřeba polovina členů (50% hlasů) v prvním čtení, 50% hlasů ve druhém čtení, 
75% hlasů ve třetím čtení a podpis pana ředitele. 
 

Diskuze 

U diskuze dodržujeme pravidla diskuze. 
 



Finanční kontrolor 

Finanční kontrolor dohlíží na správné hospodaření parlamentu. 
 

Výbory 

Výbory slouží k zdokonalování v určité oblasti. 
Člen školního parlamentu může být maximálně ve 2 výborech.  
 

Výbor pro časopis 

Výbor pro časopis se snaží vydávat školní časopis a tím i zveřejňovat co se nového ve škole i na zasedání 
stalo. Časopis se poté předloží na projednání a vydá se optimálně jednou za čtrnáct dní. Žáci si ho poté 
mohou koupit za krásných 5 Kč. S těmito pěnězmi může poté parlament hospodařit. 

Výbor pro sport 

Výbor pro sport se snaží zkoumat jak jsou na tom žáci ze sportem a navrhovat sportovní akce kterých by 
se mohla škola zúčastnit. 

Výbor pro vybavenost 

Výbor pro vybavenost upozorňuje na nedostatky žáků, snaží se vyhovět jejim přáním ohledně vybavení, 
vše pak projednává na zasedání parlamentu. 

Výbor pro mimoškolní akce 

Výbor pro mimoškolní akce má za úkol zjišťovat kam by si mohla škola vyrazit na výlety a mimoškolní 
akce. Ptá se žáků kam by chěli vyrazit, výsledky pak předává třídním učitelům pro danou třídu nebo panu 
ředitelu pro celoškolní výlet či akci.  
 

Pravidla 

1) Dodržujeme pravidla diskuze. 
2) Na parlament chodíme vždy včas. 
3) Nepřekřikujeme se, nevyrušujeme a dáváme pozor. 
4) Mobily a ostatní elektroniku máme bez souhlasu Předsedy vypnutou! 
5) Neděláme hlouposti, nevykláníme se z okna! 
6) Nepoužíváme vulgární výrazy. 
7) dodržujeme školní řád 
 

Pravidla diskuze 

U diskuze se nepřekřikujeme, při vysvětlování návrhu jsou všihni potichu a poslouchají mluvícího. 
Diskuzi k danému návrhu řídí a ukončuje předseda, vyvolává ostatní, udržuje ticho a klid. 
Každému bude umožněno dělat si poznámky. 
Předseda má přednostní právo v diskuzi. 
Neděláme hlouposti, sedíme vklidu na místě, při ochotě zapojit se do diskuze se hlásíme. 

 
 
 



Funkce 

Předseda 

Zodpovídá za chod parlamentu školy.  
Řídí jednání školního parlamentu, zahajuje a končí schůzi.  
Dává slovo hostům, vydává dočasná nařízení.  
Seznamuje veřejnost s cíli a akcemi školního parlamentu, obhajuje a prosazuje usnesení parlamentu u 
pana ředitele.  
Může i vykázat v případě hluku, rušení nebo porušování pravidel ze schůze kteréhokoli z členů či hostů 
parlamentu! Nebo jim udělit i napomenutí! 
 

Nástěnkář 

Má na starosti nástěnku školního parlamentu. 
10 minut před schůzí odemkne učebnu, kde proběhne schůze a připraví ji. 
 

Mluvčí 
Seznamuje veřejnost s cíli a akcemi školního parlamentu, obhajuje usnesení parlamentu. 
Předčítá návrhy a konstatuje výsledek hlasování. 
V případě nepřítomnosti zapisovatele přebírá jeho povinnosti. 

 

Zapisovatel 
Zapisuje Návrhy ve schválené podobě. 
Ověřuje počet přítomných členů školního parlamentu a zapisuje přítomné  
do počítače. 
V případě nepřítomnosti mluvčího přebírá jeho povinnosti. 
Připravuje zápis ze schůze. 
 

Práva, Povinosti a Pravomoci 

Povinosti: 
Člen:  1) Je jeho poviností dodržovat pravidla parlamentu školy. 
  2) Vyjadřovat se k problémům školy. 
  3) Pracovat pro třídu, za kterou byl do parlamentu vyslán a naslouchat jí. 
 
Předseda: 
  1) Je jeho poviností udržovat klid a dobrou náladu při jednání parlamentu. 
  2) Je jeho poviností dodržovat pravidla parlamentu školy. 
  3) Je jeho poviností brát navědomí pravidla a stanovy parlamentu školy. 
  4) Je jeho poviností držet se školního řádu. 
  5) Je jeho poviností na začátku každého školního roku vyhlašovat volby. 
  6) Nesmí zneužívat svého postavení. 
   
 
Souhrn práv a pravomocí je nedílnou součástí parlamentu, tyto práva či pravomoci slouží k získávání 
informací a času na promýšlení návrhů, realizování nápadů a u předsedy také k vedení parlamentu. 
Člen:  1) Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti. 
  2) Má právo nečekat na oběd řadu. 



  3) Má právo kandidovat na post místopředsedy parlamentu školy. 
  4) Má právo kandidovat na post zapisovatele, mluvčího či nástěnkáře.  
 
 
Předseda: 
  1) Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti 
  2) Má právo nečekat na oběd řadu. 
  3) Má právo udělit parlamentské napomenutí. 
  4) Má právo vyhlašovat volby a zvát hosty na jednání parlamentu . 
  5) Má přednostní právo v diskuzi. 
  6) Má právo vykázat v případě špatného chování kohokoliv z parlamentu. 
 

 

Cíl 

Řešit připomínky a návrhy žáků pro lepší chod školy. 
 

 
Dodatek 

1) Finální verze Pravidel a stanov parlamentu školy je vždy platná od datumu podepsání do   datumu 
vydání nových Pravidel a stanov školního parlamentu. 
2) Školní parlament nesmí vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem, nebo která 
přímo zasahují do vedení školy. 
3) Tyto pravidla, celým názvem "pravidla a stanovy parlamentu školy", se mohou upravovat, pouze 
pokud se na úpravách shodne více jak 75% všech členů a musí být úprava schválena panem ředitelem. 
Nebo pokud vedení školy zjistí vážné nedostatky, může je eliminovat. U nefinální verze není potřeba o 
úpravě hlasovat. 
 
 
        Pavel Wagenknecht, předseda ŠP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


