ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace

Žákovský parlament (ŽP) zahájil činnost dne 2.11. 2010.
Žákovský parlament poskytuje prostor pro diskusi s vedením školy, popřípadě s pedagogickým
sborem o problémech, činnosti a dění na škole. ŽP umožňuje žákům aktivní spoluúčast na
zlepšení života školy.

Náplň a cíle žákovského parlamentu
-

vstřícná a účinná komunikace mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
řešení připomínek a námětů žáků na zlepšení činnosti školy
sledovat a zlepšovat vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách
předcházet negativním jevům (šikana, ničení majetku apod.)
pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a jejich vyhodnocování
učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
informovat veřejnost o dění na škole (školní časopis, tisk, webové stránky školy,
nástěnky)

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
1. ŽP je složen ze zástupců 5.-9. tříd.
2. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám provozu školy prostřednictvím žákovského
parlamentu.
3. Na začátku školního roku si třída zvolí svého člena (mluvčího třídy) do ŽP a jeho zástupce.
Mluvčí třídy i jeho zástupce se může v průběhu roku v odůvodněných případech vyměnit,
pokud to třídní kolektiv odhlasuje (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby
rozhodují žáci třídy). Zástupce se účastní jednání ŽP v případě, že se mluvčí třídy
z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně.
4. Zvolení členové ŽP prezentují na jednání názory celé třídy.
5. Mluvčí třídy informují ostatní žáky ve své třídě o průběhu, výsledcích (úkolech) jednání
ŽP.
6. Z jednání ŽP je vždy proveden zápis.
7. ŽP se schází jedenkrát za dva měsíce (dle potřeby častěji).
8. ŽP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří výhradně do
pravomoci ředitelky školy a vedení školy.
9. ŽP se řídí platným školním řádem.
10. Všechna zasedání ŽP jsou veřejná.
11. Každý člen ŽP má jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovny. Přítomní dospělí nemají
hlasovací právo.
12. Ke schválení návrhu nebo bodu jednání je třeba více než polovina hlasů přítomných členů.
13. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů ŽP, svolá starosta ŽP náhradní jednání.
14. Každé rozhodnutí ŽP je závazné pro všechny žáky školy.
15. Na prvním jednání ŽP jsou projednány a schváleny nadpoloviční většinou hlasů členů ŽP
stanovy ŽP.

Struktura žákovského parlamentu
Orgánem žákovského parlamentu je Rada žákovského parlamentu. Radu ŽP tvoří starosta,
místostarosta, zapisovatel, mluvčí třídy (zástupce mluvčího třídy), koordinátor.
Na prvním jednání ŽP se volí starosta, místostarosta, zapisovatel.

Rada žákovského parlamentu
Koordinátor:
- koordinátorem může být člen širšího vedení školy
- zúčastňuje se každého jednání ŽP
- zastává roli poradce, pomáhá starostovi řídit jednání ŽP
- dbá na dodržování cílů, stanov ŽP
Starosta:
- svolává jednotlivé členy ŽP
- připravuje program jednání ŽP (ve spolupráci s koordinátorem, místostarostou)
- řídí jednání ŽP
- je hlavním mluvčím ŽP, zastupuje ŽP ve styku s pedagogy i širším okolím
- dává hlasovat o jednotlivých bodech
Místostarosta:
- v nepřítomnosti starosty přebírá jeho práva a povinnosti
- podílí se na přípravě programu jednání ŽP
Zapisovatel:
- pořizuje zápis z jednání (ve spolupráci s koordinátorem)
- podílí se na zveřejňování zápisu z jednání
Mluvčí třídy (členové):
- zastupují svou třídu na jednání ŽP
- prezentují názory, náměty, rozhodnutí a připomínky celé třídy
- sdělují své kmenové třídě závěry z jednání ŽP
Zástupce mluvčího třídy:
- zastupuje mluvčího třídy v jeho nepřítomnosti a získává všechna práva a povinnosti
člena ŽP
Každý člen Rady ŽP může ze své funkce dobrovolně odstoupit. Na jeho místo se zvolí nový
zástupce. Každý ze své funkce může být odvolán, pokud to navrhne kterýkoli člen ŽP, a je-li
to podpořeno nadpoloviční většinou všech členů ŽP.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 2.11. 2010.
Všichni členové ŽP jsou si vědomi jejich dodržování.

