
Školský parlament 
 

Snahou školského parlamentu je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri 

utváraní a realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na 

spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení 

podujatia. Naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory 

rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň 

podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou 

formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Dvaja zástupcovia každej triedy sa 

aktívne zúčastňujú na chode školy, organizujú rôzne akcie. 

 

 
 

Poslanie parlamentu 
 

  Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie 

opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, rozhlasové relácie nielen k rôznym 

akciám školy, ale aj k aktuálnym svetovým a medzinárodným dňom, vylepšenie 

vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných 

postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov 

žiakov voči školskému poriadku. Prijímanie opatrení na zlepšenie výchovných činností na 

škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, 

odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam. 

 

Základné ustanovenia školského parlamentu 
 

1. Školský parlament je zložený z dvoch zástupcov žiakov tried 5. až 9. ročníka ZŠ. 

 

2. Členovia školského parlamentu sú volení svojimi spolužiakmi na začiatku 

školského roka. Svoju funkciu zastávajú v príslušnom školskom roku, v prípade 

nutnosti môžu byť nadpolovičnou väčšinou svojich spolužiakov odvolaní a na ich 

miesto bude zvolený iný triedny zástupca. 

 

3. Zvolený členovia sú povinný zúčastňovať sa na riadnych a mimoriadnych 

zasadnutiach školského parlamentu, v prípade nutnosti sa ospravedlniť a zabezpečiť 

za seba náhradu. 

 

4. Všetci členovia školského parlamentu majú rovnoprávne postavenie, v prípade 

hlasovania platí 1 člen = 1 hlas. Prítomní dospelí hlasovacie právo nemajú. 



 

5. Žiaci si volia spomedzi seba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa parlamentu. 

 

6. Predseda, podpredseda a zapisovateľ tvoria trojčlenné predsedníctvo parlamentu. 

Čestným členom predsedníctva je riaditeľka školy. 

 

7. V prípade rovnosti hlasov má predseda parlamentu právo dvoch hlasov. 

 

8. Parlament zasadá 1x za mesiach, poslednú stredu v mesiaci v priestoroch školy. 

 

9. Každý člen školského parlamentu má za povinnosť informovať svojich spolužiakov 

o priebehu zasadnutí, o prediskutovaných problémoch a rozhodnutiach, ku ktorým 

došiel školský parlament. 

 

10. Rozhodnutia školského parlamentu sú pre všetkých žiakov školy záväzné. 

 

11. Školský parlament nebude zasahovať do školských záležitostí, o ktorých rozhoduje 

výlučne riaditeľka školy. 

 

Prvé stretnutie Školského parlamentu v šk. roku 2018/2019 

 
Dňa 26.9.2018 sa uskutočnilo v tomto školskom roku prvé stretnutie Školského 

parlamentu. Predsedovia tried si zvolili predsedu Školského parlamentu Jakuba Lacka, 

žiaka 6.A triedy a podpredsedu Martina Jalča, žiaka 7.B triedy. 

 

Následne sa žiaci oboznámili s poslaním parlamentu a jeho základnými ustanoveniami. 

 

 
Dôležitým bodom programu bolo oboznámenie žiakov o zapojení sa našej školy do 

Psychologicko-sociálného preventívného programu na Školský rok 2018/2019, a 

preberanie možností recyklácie a zlepšenia celkového prostredia v triedach na zlepšenie 

efketívnosti vzdelávacieho procesu. 

 


