
 

1 
 

Stanovy školního parlamentu 
Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, 181 00 Praha 8 

dislokované pracoviště Poznaňská 830/32a 
 
Obsah: 
1) Obecná ustanovení 
2) Organizační struktura 
3) Práva a povinnosti členů parlamentu 
4) Jednací řád 
5) Cíle školního parlamentu 
 
 
 1) Obecná ustanovení 
Školní parlament ZŠ při Psychiatrické nemocnici Bohnice, dislokované pracoviště Poznaňská 
byl založen v září 2014. Ustavující shromáždění se konalo 16.10.2014. Činnost parlamentu 
vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, přijaté Valnou hromadou OSN 20.11.1989. 
Právo žáků na zřízení školního parlamentu umožňuje školský zákon č. 561/2004Sb. „Žáci a 
studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit do nich 
a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 
s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.“ 
 
2) Organizační struktura 
Do školního parlamentu jsou voleni dva zástupci z jednotlivých tříd, kteří zastupují třídní 
kolektivy všech ročníků. Členem parlamentu se může stát každý žák od 1. do 9. ročníku. 
Členství ve školním parlamentu je dobrovolné. Trvá jeden školní rok. Pokud žák nemá zájem 
funkci ve školním parlamentu vykonávat, neprodleně to oznámí na zasedání školního 
parlamentu a ze své funkce odstoupí. Do dalšího zasedání školního parlamentu je pak zvolen 
jiný zástupce daného třídního kolektivu, který nahradí odstoupivšího člena. 
Volby do školního parlamentu probíhají vždy v září na začátku školního roku a to před prvním 
zasedáním školního parlamentu. 
O výsledcích voleb jsou žáci a pedagogové školy informováni na společných schůzkách. 
Zasedání školního parlamentu vede výchovný poradce, který dbá na plynulý průběh 
zasedání. 
 
3) Práva a povinnosti členů parlamentu 

 Zvolení zástupci jsou povinni pravidelně se účastnit plánovaných zasedání. 
 V případě neúčasti na jednání je povinností člena parlamentu omluvit svou 

nepřítomnost. 
 Z každého zasedání je proveden zápis, který zpravidla provádí výchovný poradce 

školy. 
 Každý člen parlamentu má právo vyjadřovat se k projednávaným záležitostem. 
 Každý člen má právo podávat návrhy na zlepšení chodu školy. 
 Každý člen má právo vyjadřovat se k organizaci školní výuky a přinášet náměty na 

zlepšení. 
 Každý člen má právo navrhnout a podílet se na pořádání školních akcí. 
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 Každý člen má právo i povinnost upozornit na rizikové chování svých spolužáků, 
zejména ve vztahu k pedagogům, spolužákům a zařízení školy (např. případy šikany, 
záškoláctví, vandalismu). 

 Povinností každého člena při schůzce školního parlamentu je dodržovat zásady 
slušného chování. 

 Všichni zástupci školního parlamentu si uvědomují, že jsou členové týmu a jen 
společnou prací mohou dosáhnout kvalitních výsledků. 
 

4) Jednací řád 
 Schůzky školního parlamentu se konají pravidelně, zpravidla 1x měsíčně. 
 V případě potřeby může být schůzka školního parlamentu svolána i mimo plánovaný 

termín. 
 Schůzky parlamentu se mohou zúčastnit i další osoby, jako pedagogové školy, žáci i 

rodiče, pokud o svou účast předem požádají. 
 O výsledcích voleb a jednání školního parlamentu jsou žáci informováni školním 

rozhlasem. 
 Každého zasedání školního parlamentu se účastní ředitelka školy (případně 

zástupkyně ředitelky školy) a výchovný poradce.  
 Schůzku školního parlamentu vede výchovný poradce, který uděluje slovo 

jednotlivým členům. 
 K přijetí zásadních rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny členů 

parlamentu. 
 Každý člen parlamentu má hlasovací právo. 
 Hosté a případně dospělí účastnící zasedání školního parlamentu nemají hlasovací 

právo. 
 
 
5) Cíle školního parlamentu 

 Cílem školního parlamentu je zapojit do dění školy co největší počet žáků. 
 Rozvíjet schopnosti žáků na úrovni komunikovat s vedením školy a spolužáky. 
 Podporovat inovativní řešení žáků ve vztahu k chodu školy a organizaci výuky. 
 
 
Stanovy školního parlamentu byly sestaveny na základě podnětů z první schůzky školního 
parlamentu. 

 
      Vypracovala: 
                                                                                             Mgr. Zdeňka Silvestrová 
                  výchovný poradce 
 
 

Schválila: 
                   Mgr. Kamila Svobodová 
                    ředitelka školy 
 

V Praze dne 18.10.2014 


