
„Zkrácená verze“

ZÁPIS 1. SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ ZDOUNKY
(rok 2020/2021)

Datum: 10.09.2020.

Přítomni zástupci:

 V. třída – 2x,

 VI. třída – 2x,

 VII. třída – 2x,

 VIII. třída – 1x, 

 IX. třída – 1x,

 PhDr. Kamil HORÁK (předseda, učitel 2. stupně).

Program

1. ÚVOD, OBECNÉ INFORMACE

2. SEZNÁMENÍ SE ČLENY

3. CÍLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

4. STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

5. NÁVRHY ŽÁKŮ, DISKUSE  

6. ZÁVĚR

1. ÚVOD, OBECNÉ INFORMACE

Úvodem  byli  zástupci  tříd  předsedou  přivítáni.  Krátce  nastínil  účel  školního

parlamentu (dále jen ŽP), jeho cíle a stanovy (podrobněji bod č. 3 a 4). Přítomným sdělil, že

schůzky budou standardně probíhat vždy 1. čtvrtek v měsíci, v učebně 6. třídy, od 14.00 do

15.00 hodin, mimořádně pak dle dohody. 

Z každého setkání předseda učiní zápis ve dvou verzích s označením v pravém horním

rohu. První, plná, bude obsahovat veškeré náležitosti i s podpisy a její originál se založí do

složky ŽP 2020/2021.  Její  kopii  obdrží  zástupci  zúčastněných tříd  a  vedení  školy.  Druhá

verze, zkrácená, prosta z důvodu GDPR osobních údajů, se umístí na školní webové stránky.

2. SEZNÁMENÍ SE ČLENY

Vzhledem k tomu, že ve složení ŽP dochází každoročně k personálním změnám, byli

členové  vzájemně  představeni.  Letošní  novinkou  je  také  osoba  předsedy,  kterého  bude

vykonávat PhDr. Kamil HORÁK, učitel 2. stupně.    



3. CÍLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

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

zajišťovat zpětnou vazbu, zlepšovat mezi všemi spolupráci.

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

majetku.

3. Připomínat dodržování školního řádu a podílet se na rozvíjení zdravého klimatu školy.

4. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší fungování

školy, spolupodílet se na školních akcích.

5. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní

a sportovní akce, provádět jejich vyhodnocování.

6. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.

4. STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1. Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku, kdy svoji funkci zastávají v

příslušném roce. Z každé třídy jsou dva rovnocenní zástupci.

2. V případě nutnosti může být člen(ové) nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán(i) a

na jeho (jejich) místo je zvolen jiný třídní zástupce.

3. Zvolení členové jsou povinni se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednáních ŽP, v

případě  nutnosti  se  omluvit.  Při  jednáních  stačí,  aby  byl  vždy  ze  třídy  přítomen  jeden

zástupce.

4. Každý člen ŽP má za povinnost pravidelně a pravdivě informovat své spolužáky o průběhu

jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽP dospěl.

5. Rozhodnutí ŽP jsou pro všechny žáky závazná.

6. ŽP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejich rozhodování je v pravomoci ředitele

školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy bude respektovat.

7. Členové ŽP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s

výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.

8. Všichni žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni o činnosti ŽP pomocí školních webových

stránek,  žáci  zúčastněných  tříd  pak  i  prostřednictvím  zápisu,  který  zpracovává  vždy  po

jednání předseda a předává členům ŽP.

9. Členové ŽP mají právo nepřijmout mezi sebe zástupce třídy, který by mohl narušit práci a

nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno ŽP.

10. O návrzích, přijatých opatřeních a rozhodnutích ŽP je vždy veřejně hlasováno. Poměr

hlasů je určen následovně – každá třída má jeden hlas, celkem tedy 5, předseda má 2 hlasy.  



5. NÁVRHY ŽÁKŮ, DISKUSE

5.1 Návrhy žáků

1. Ze strany zástupců hlavně 7. třídy padl návrh na vybudování uzamykatelných skříněk v

šatně 2. stupně základní školy.

 Hlasováno v poměru 7:0, návrh PŘIJAT.

 Předseda projedná s vedením školy, o výsledku bude informovat na příští schůzce ŽP.

2. Návrh  na  připojení  automatu  s  jídlem (lehká  svačinka,  pití,  minerální  vody)  v

přízemních prostorách 2. stupně základní školy.

 Hlasováno, poměr 7:0, návrh PŘIJAT.

 Předseda projedná s vedením školy, o výsledku bude informovat na dalším setkání ŽP.

5.2 Diskuse

Diskuse  se  odehrála  v  pohodové  atmosféře  se  zaměřením  převážně  na  důsledné

dodržování účasti  na schůzkách, vzájemnou spolupráci mezi všemi členy parlamentu a na

aktivní přístup ke svěřeným úkolům.  

6. ZÁVĚR

Předseda všem poděkoval za účast. Další setkání ŽP proběhne dne 01.10.2020.

Zdounky, 24.09.2020.

Zapsal:

PhDr. Kamil HORÁK, v. r.

Rozdělovník:

 podepsaný originál bude založen do složky ŽP 2020/2021,

 každá zúčastněná třída obdrží 1x výtisk zápisu (kopie, plná verze),

 vedení ZŠ (kopie, plná verze),

 zkrácená verze zápisu bude zveřejněna na školních webových stránkách.

Podpisová doložka

Třída, fce Jméno, příjmení Podpis Jméno, příjmení Podpis
V. XXX XXX

VI. XXX XXX
VII. XXX XXX
VIII. XXX XXX nemoc
IX. XXX XXX omluven

předseda PhDr. Kamil HORÁK --- ---
     


