
                           Žákovský parlament Masarykovy ZŠ Libštát

Žákovský parlament je orgán složený z jednoho zástupce každé třídy od 4. do 9. ročníku.   

Schází  se  nejméně  jednou  měsíčně  za  účasti  dvou  zástupců  pedagogického  sboru  s  hlasem
poradním. Schůze svolává pověřený učitel a předseda žákovského  parlamentu, pokud je  zvolen.

Na své první schůzi si žáci volí předsedu a místopředsedu parlamentu a hlasují o  stanovách, které
poté  projedná   pedagogická  rada  a  schvaluje  ředitelka  školy.  Program  následujících  schůzí
parlamentu  připravuje  předseda s  místopředsedou po dohodě s  ostatními.  Další  body programu
schůzí lze doplnit v jejich průběhu.

Žákovský  parlament se zabývá všemi záležitostmi života školy / např. prostředím, školním řádem,
výukou, stravováním, školními i mimoškolními akcemi, vztahy mezi žáky a učiteli, vztahy mezi
žáky apod./

Žákovský  parlament  podává  návrhy,  jeho  usnesení  tudíž  nejsou  závazná,  nebudou-li  schválena
pedagogickým sborem a  ředitelkou  školy.  Hlasování  může  být  veřejné  i  tajné.  Hlasuje-li  se  o
některém návrhu, musí se pro něj vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů. O připomínkách
a doporučeních není třeba hlasovat. 

Z každé schůze parlamentu je pořizován zápis, s nímž se mohou seznámit učitelé, pracovníci školy
a ostatní žáci. Vzhledem k tomu, že se zápis zveřejňuje, musí se v něm dbát na ochranu osobnosti,
slušné a taktní vyjadřování. Konečné znění zápisu určeného ke zveřejnění schvalují přísedící učitelé
a členové parlamentu.

Pedagogický sbor a ředitelka školy rozhodnou o každém návrhu nejpozději do dvou měsíců od
doručení. Zástupce pedagogů pak případná rozhodnutí sdělí  a odůvodní  na následující schůzi.

Členové žákovského  parlamentu nemohou být kázeňsky postihováni za činnost, která je spojena s
jejich působením v  tomto orgánu. 

Žákovský  parlament  se  může   na  základě  svého  vlastního  rozhodnutí  podílet  na  různých
záležitostech školy nebo pomáhat při zajišťování školních a mimoškolních akcí.

Zástupci  žákovského  parlamentu  mohou  být  ředitelkou  školy  nebo  učiteli  přizváni  k  některým
jednáním či schůzím.

Zástupci pedagogického sboru v parlamentu : jeden stálý, druhý se střídá každý měsíc. Aby mohl
parlament zasedat, je nutná přítomnost alespoň jednoho z nich.
Svou případnou nepřítomnost omlouvají předsedovi parlamentu.

Členové  parlamentu jsou voleni do ukončení příslušného stupně základní školy, ale mohou být na
návrh  třídního  učitele  nebo  nadpoloviční  většiny  žáků  ve  třídě  odvoláni.  V tom případě  musí
nejpozději v příštím měsíci  proběhnout volby nové. /Letní prázdniny se do tohoto termínu ani do jiných
nezahrnují./ Kandidáti jsou vybíráni za účasti třídního učitele a k jejich zvolení stačí prostá většina.
O způsobu volby v dané třídě rozhoduje třídní učitel ve spolupráci se žáky. 

Člen parlamentu omlouvá  svou případnou neúčast předsedovi a hlásí třídnímu učiteli,  který po
dohodě se třídou vysílá na schůzi náhradníka.



 


