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STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NOVÉ BYSTŘICI 
 

 

 

 Ustavovacím dokument školního parlamentu je možné nalézt na webových stránkách 

základní školy v Nové Bystřici (http://www.zs.novabystrice.cz/). Opíráme se zejména o 

principy demokracie, která je v naší zemi od roku 1989 znovuobnovena, a která je často 

omezována. 

 

 Koordinátorem školního parlamentu základní školy v Nové Bystřici je Bc. Petr Kněžínek, 

učitel matematiky a výchovy k občanství. Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje koordinátor 

chod parlamentu. 

 

 Parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd druhého stupně ZŠ, kdy každou třídu 

zastupují dva volení poslanci. Zvolení zástupci tříd (poslanci) zejména mapují dění ve škole a ve své třídě a 

na zasedáních parlamentu přednášejí konkrétní návrhy tříd týkající se chodu školy a dění ve škole. Všichni poslanci 

jsou povinni informovat všechny žáky ve svých třídách o výsledcích zasedání parlamentu. Všichni poslanci 

organizují ve svých třídách a v celé škole sběr informací, které se týkají vyhlašovaných témat. Témata k řešení 

vyhlašuje koordinátor školního parlamentu společně s vedením školy. Vyhlášená témata jsou k dispozici v mailové 

schránce (vyukanovabystrice@seznam.cz, heslo: hradecka390) nebo u poslanců v tištěné podobě. 

 

 Volby probíhají každý školní rok v měsících září a říjen, a to demokratickou cestou. Kandidáti 

musí prezentovat svoji osobu a dokázat ostatním spolužákům, že mají být zvoleni právě oni. Následně probíhají 

tajné a rovné volby v každé třídě druhého stupně, při kterých jsou zvoleni dva kandidáti s největším počtem hlasů. 

V případě shodného počtu hlasů u více kandidátů dochází k opakování voleb, tzv. druhé kolo voleb. Celá třída 

tímto způsobem dává svoji důvěru ve své dva zvolené zástupce třídy a nechává se jimi zastupovat při jednáních. 

Každý zástupce třídy (poslanec) je odvolatelný, a to v případě, že porušuje stanovy parlamentu základní školy 

v Nové Bystřici, školní řád nebo principy demokracie.  

 

 Zasedání školního parlamentu se koná v přesně stanovených měsíčních intervalech. Na zasedání 

jsou koordinátorem zváni všichni zástupci tříd, tedy poslanci, a zástupci vedení školy. V tomto kruhu poslanci 

přednášejí své návrhy a vedení školy na tyto návrhy reaguje. Dochází tak k diskuzi, která je však již předem 

promyšlená a podložená konkrétními argumenty. Příprava poslanců na tato zasedání probíhá na základě diskuzí 

v jednotlivých třídách a také ve spolupráci s koordinátorem školního parlamentu (v hodinách předmětu Výchova 

k občanství a individuálně dle dohody). Každý poslanec je povinen se dostavit na zasedání parlamentu. Pokud se 

dostavit nemůže, je nutné se předem omluvit koordinátorovi školního parlamentu a najít za sebe náhradu. Vedení 

školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Marikou Hauserovou řeší všechny problémy, které jsou probírány na zasedáních 

parlamentu. Zasedání parlamentu vždy trvá maximálně 60 minut. Zasedání parlamentu je přístupné všem žákům, 

avšak tito žáci mohou vyjadřovat své názory pouze prostřednictvím svých třídních zástupců, poslanců za jejich 

třídu. Zasedání parlamentu je přístupné všem vyučujícím. 
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