Stanovy Školního parlamentu ZŠ Valtice
I. Členové
Členové Školného parlamentu jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu
jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho
odvolat a zvolit si nástupce nového.
Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání ŠP.
Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.
Povinností člena ŠP je informovat pravdivě a pravidelně své spolužáky o projednávaných
problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
II. Organizace
Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky školy závazná. ŠP nebude zasahovat do školních
záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí
vedení školy bude respektovat. V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel jeho
činnost kdykoliv ukončit.
III. Návrhy
Každý žák má právo pronést návrh za svoji třídu. Pokud bude více jak polovina členů pro,
otevře ŠP jednání s ŘŠ.
IV. Vznik a složení Školního parlamentu
- stálým a zároveň vedoucím členem je pedagogický pracovník určený ŘŠ, který zajišťuje
chod ŠP, svolává a vede řádné i mimořádné schůzky ŠP - Radmila Trojanová, DiS –
vedoucí Školního klubu
- ŠP dále tvoří zvolení zástupci 2. - 9. tříd na začátku školního roku – do konce září
- třída, která si své zástupce v tomto termínu nezvolí nebo se zástupci jednání ŠP
opakovaně nezúčastní, pozbývá možnosti spolurozhodovat o dění ve škole
- členové volí svého předsedu a jeho zástupce na 1. schůzce ŠP. Tito jsou hlavními
mluvčími ve vztahu k vedoucímu ŠP a ŘŠ.
V. Školní parlament je partnerem ředitelství zejména v otázkách
-

chodu a organizace školy a výuky
prostředí školy
jednání a chování žáků
organizace školních a mimoškolních akcí.

VI. Člen je povinen
- stát v čele třídy a být iniciátorem prospěšných aktivit své třídy
- zastupovat zájmy své třídy v ŠP, přednášet tam připomínky a náměty týkající se výuky,
prostředí a provozu školy a školských zařízení (družina, jídelna, atd.)
- být tvořivý a aktivní v práci ŠP
- aktivně se zúčastňovat jednání ŠP a přijímat jejich rozhodnutí

- omluvit svoji případnou absenci na schůzce ŠP (zajistit své zástupce při předpokládané
neúčasti)
- informovat své spolužáky o všem, co bylo projednáváno na schůzkách a co bylo
doporučeno ŘŠ ve směru k žákům školy.
VII. Práva a povinnosti ŠP
-

jednat s ŘŠ v rámci dohodnutých schůzek
upozorňovat na nedostatky ve vybavení školy i ve výuce
přinášet návrhy na zlepšení prostředí výuky
upozorňovat na nedostatky a přestupky žáků, zejména vandalismus a násilí
navrhovat a s ŘŠ přijímat opatření bránící těmto jevům
projednávat a řešit otázky spojené s provozem školy
plánovat, připravovat a realizovat školní a mimoškolní činnosti
podílet se na vydávání školního časopisu
právo vyměnit neaktivního zástupce třídy v ŠP (3 neomluvené absence)

VIII. Schůzky ŠP
- pravidelné – 1x měsíčně – vždy 3. pondělí od 8.30 h v prostorách Školního klubu
- mimořádné – dle domluvy, pokud je třeba řešit závažný problém.

Ve Valticích 22. září 2014
Koordinátorka ŠP – Radmila Trojanová, DiS
Předseda ŠP – Viktor Ekrt, 8. B
Ředitelka školy – Mgr. Markéta Nedělová

