
Stanovy žákovského parlamentu při ZŠ Bílina, Lidická 31/18 
 

  

Prohlášení 

My, žáci ZŠ Bílina, Lidická 31/18(zvolení zástupci  tříd), vědomi si toho, že škola je 

společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, 

druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětliví toho, že svobodné chování jednotlivce 

nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta 

k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možností 

získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit 

dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tyto 

stanovy: 

  

Základní ustanovení: 

1. Škola je sdružení žáků a dospělých  pracovníků  založené na úctě k právům a svobodám 

každého člověka. 

2. Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20.11.1989 

Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika. 

3. Každý člen školy je povinen dodržovat školní  řád. 

4. Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím  žákovského parlamentu Touto 

cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce 

školy, prostředí atd. Žákovský parlament je složen ze zvolených zástupců , kteří zastupují 

jednotlivé třídní kolektivy. 

5. Třídní kolektiv si zvolí v řádných volbách svého zástupce, který pak třídu zastupuje v 

žákovském  parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně 

informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu. Zástupce 

třídy je volen na jeden školní rok, ale v průběhu  roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou 

důvody a třídní kolektiv takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí  třídního kolektivu  je 

právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo 

tajně, o způsoby volby rozhodují žáci třídy). Vedle zvoleného zástupce – mluvčího třídy je 

volen jeho zástupce, který se účastní jednání žákovského  parlamentu v případě, že se mluvčí 

z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v žákovském  parlamentu 

rovněž hlasovací právo. 

6. Žákovský  parlament je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 3. do 9. roč. 

Schází se přibližně jednou za 14 dnů, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. 

Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání 

alespoň polovina mluvčích. 

 


