
Stanovy školského parlamentu  

I.                   Všeobecné ustanovenia 

- školský parlament je dobrovoľným združením žiakov 5. - 9.ročníka ZŠ bez rozdielu národnosti, 
vierovyznania, sociálneho pôvodu. 

- sídlom školského parlamentu je Základná škola Kupeckého 74 , 902 01 Pezinok 
- ŠP je poradným orgánom riaditeľa školy. 

II.                Poslanie ŠP 

Poslaním ŠP je : 

- zastupovať všetkých žiakov ZŠ na Kupeckého ulici v súlade s princípmi humanizmu a 
demokracie vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení 

- vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov a učiteľov 
- pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít 

III.              Organizácia činnosti parlamentu 

1. Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojností a jeho 
činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového. 

2. Poslanci si spomedzi seba volia predsedu parlamentu a podpredsedu a zapisovateľa. 
3. Funkčné obdobie je jeden školský rok. 
4. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy. 
5. Žiacky parlament sa schádza pravidelne raz mesačne, každý prvý pondelok v mesiaci. 

Zasadnutia zvoláva predseda parlamentu. 
6. Stretnutia vedie predseda parlamentu, má však právo poveriť vedením ktoréhokoľvek iného 

člena parlamentu. 
7. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov. 
8. Školský parlament je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.  
9. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas. 
10. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov. 
11. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje: 

- Menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí 
- Program zasadnutia 
- Prerokované problémy 
- Návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti 
- Záver a uznesenie, opatrenia 
- V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici  

V.                 Práca školského parlamentu 

1. Právo podávať návrhy na kúpu, zaobstaranie učebných pomôcok. 
2. Právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy. 
3. Právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné odmeny a tresty pre žiakov školy. 
4. Právo podávať návrhy na zmeny či doplnenie Školského poriadku pre žiakov. 
5. Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní. 



6. Upozorniť na nedostatky v triedach triednemu učiteľovi. 
7. Podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej zdravé životné prostredie. 
8. Možnosť pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovať s ním 

jeho prospech, dochádzku, správanie, prípadne iné problémy, priestupky. 
9. Spolupôsobiť pri rôznych podujatiach, súťažiach. 

 

Aké vlastnosti by mal mať člen školského parlamentu? 

- Dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v školskom 
parlamente. 

- Čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým. 
- Organizačné schopnosti. 
- Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní. 
- Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov;   schopnosť    argumentácie 

a vedenia dialógu. 
- Vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny. 

 

Povinnosti člena parlamentu 

1. Poslanec žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na 
triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, 
učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať. 

2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit (slovník), do ktorého si zapisujú všetko, čo na 
parlamente rozoberú. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú 
prediskutovať na parlamente. 

3. Zánik členstva v ŠP : 
- vystúpením poslanca 
- vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku 
- zánikom ŠP 

4. Poslanec ŠP sleduje nástenky a webstránku školy. 
5. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho školského  parlamentu. 

 


