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Školní parlament při ZŠ Praha 9 – Dolní Počernice 

 

 

 

Školní parlament má povinnost: 

 prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními 

zaměstnanci školy a vycházet při tom ze závazných pravidel školy 

 respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování 

 dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst 

 

Školní 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 

 

Cíl Školního parlamentu: 

1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci 

školy. 

2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku 

školy. 

3. Připomínat dodržování školního řádu. 

4. Pomáhat s organizací akcí tříd a školy. 

5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy. 
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Stanovy Školního parlamentu: 

1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. 

2. Z každé třídy v 5. – 9 ročníku se volí dva zástupci. 

3. Školní parlament se schází alespoň jednou měsíčně nebo dle potřeby. 

4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní 

parlament. 

5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel. 

6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce 

Školního parlamentu. 

7. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i učitelé školy. 

 

Pravidla chování na půdě školního parlamentu: 

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých. 

2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet. 

3. Nepoužívat vulgární a nepřiměřené výrazy. 

4. Spolupracovat v týmu. 

5. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas. 

 

Kandidát do Školního parlamentu by měl: 

 umět naslouchat ostatním 

 respektovat odlišné názory 

 reprezentovat školu 

 pracovat v týmu 

 chtít zlepšit naši školu 

 nebát se vyjádřit svůj názor a mluvit před skupinou lidí 

 být ochoten vzdát se části svého volného času 

 mít nové nápady, jak vylepšit školu 

 hrát fair-play 

 být spolehlivý 

 nebát se problémů a umět hledat vhodná řešení 
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