Statut žákovského parlamentu Základní školy, Příbram VIII, Školní 75
Žákovský parlament je orgánem žáků, který je tvořen ve třídách demokraticky zvolenými
zástupci za každou třídu základní školy počínaje čtvrtým ročníkem a konče devátým
ročníkem umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na
zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.spolupracuje s vedením
školy
I. Obecná ustanovení
1. Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
V každé třídě od 4. ročníku je volen jeden zástupce jeden náhradník. V případě nutnosti
může dojít ke změně i během školního roku ale vždy po demokratických třídních volbách.
2. Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
3. Zástupci žákovského parlamentu si zvolí své předsednictvo:předsedu, dva místopředsedy a
zapisovatele.
4. Žákovský parlament se schází jedenkrát měsíčně.
5. Z každého jednání je pořízen zápis, který je zveřejněn na webových stránkách
a projednán na komunitních kruzích.
6. Třídní učitelé spolu s parlamentářem projednávají závěry jednání společně
se třídou a vytvoří na komunitním kruhu časový prostor pro vyřizování parlamentních
záležitostí. Podporují a spolupracují s parlamentářem.
II. Cíl žákovského parlamentu.
1. Vytvořit informační most mezi žáky a vedením školy.
2. Vytvářet prostor pro diskuzi žáků školy s vedením
3. Vhodným způsobem upozorňovat na problémy žáků ve škole.
4. Prezentovat zájmy žáků na škole, zjišťovat názory žáků.
5. Podílet se svými náměty, postřehy, průzkumy na řešení problémů ve škole
( oblast bezpečnosti, životního prostředí, sportu a kultury, výzdoby školy, udržování
pořádku apod.)
6. Motivovat žáky k účasti na činnosti a akcích školy.
7. Rozvíjet schopnost týmové spolupráce.
8. Učit žáky komunikačním dovednostem mezi sebou i ve vztahu k dospělým.
III. Činnost žákovského parlamentu.
1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti
spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
2. ŽP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do
pravomoci ředitelky školy.
3. Každá připomínka bude ředitelkou školy prošetřena a výsledek oznámen vhodnou formou
žákům.
4. Každý člen ŽP má za povinnost pravidelně informovat své spolužáky o průběhu jednání,
projednávaných problémech a rozhodnutích ke kterým dospěl ŽP.
5. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu osobním kontaktem se třídou a
zveřejněním zápisu na nástěnce ve třídě.
6. Všichni členové žákovského parlamentu mají navzájem rovnoprávné postavení, v případě
hlasování platí 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
7. Členové žákovského parlamentu pomáhají při organizaci školních i mimoškolních akcí.
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