Ústava žákovského parlamentu
Základní školy Javorník

My, žáci Základní školy Javorník, slibujeme, že budeme plnit povinností vyplývající z funkce
v žákovském parlamentu, budeme zastupovat svou třídu, tlumočit názory a návrhy svých spolužáků ke
zlepšení práce školy a jejího prostředí a zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích jednání ŽP.
Budeme dodržovat smlouvu mezi námi a vedením školy, smlouvu mezi námi a třídou a tuto ústavu.

Základní ustanovení
1. Žákovský parlament (dále jen ŽP) vytváří prostor pro diskusi žáků.
2. Upozorňuje na připomínky a nápady spolužáků a zaměstnanců a spolupodílí se na jejich řešení.
3. Prosazuje zájmy žáků v oblasti zlepšení školního prostředí, kultury, sportu a využívání volného
času.
4. Žákovský parlament koordinují dva pedagogové školy.
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ŽP je tvořen 1-2 zástupci žáků z 5. - 9. tříd.
Výběr zástupců probíhá formou voleb ve třídách na začátku školního roku.
Zástupci jsou voleni na 2 roky.
Důvodem k odvolání člena ŽP během roku může být porušení pravidel práce ŽP, slibu, smluv a
nedodržení Ústavy. Žák je odvolán při souhlasu nadpoloviční většiny členů parlamentu. Nový
zástupce je volen v nových třídních volbách.
Na 1. zasedání skládá zástupce ŽP slib a podepisuje smlouvu mezi ním a školou. Dále pak
v kmenové třídě stvrzují svými podpisy smlouvu žáci třídy a jimi zvolený zástupce (smlouva
mezi zástupcem v ŽP a třídou).
Zasedání ŽP se koná nejméně 2krát za měsíc.
Zasedání bude uskutečněno, dostaví-li se nejméně 7 členů ŽP.
Jednání ŽP jsou veřejná a přístupná všem žákům a zaměstnancům školy. Počet hostů je
omezen místem (doporučuje se předem domluva s předsedou).
Projednávané návrhy se schvalují hlasováním. Rozhodnutí je právoplatné při účasti nejméně
poloviny členů parlamentu a schválením nadpoloviční většinou přítomných.
ŽP si volí tyto role (celoroční): předsedu, místopředsedu, fotografa, nástěnkáře, spojky,
hlasatele a funkce (na každé schůzce): zapisovatele, kronikáře a příležitostně další (redaktor,
pokladník,…)
Zasedání vede předseda, případně místopředseda.
Členové ŽP:
- se aktivně účastní schůzek
- neúčast na schůzkách bez omluvy (dvakrát za sebou) může být důvodem k odvolání
- jsou povinni přinášet informace o potřebách tříd a zpětně žáky informovat o výsledcích

jednání ŽP
- propagují a prezentují školu a podporují její dobré jméno
- mají právo volit

ŽP - třída - volební systém
Na začátku školního roku v 1. - 2. týdnu výuky, proběhnou třídní volby:
a) Práce v ŽP je dobrovolná, vybírá se ze zájemců ve třídě.
b) Volí se 1 - 2 kandidáti z řad 5. - 9. tříd.
c) Kandidáti mají možnost pronést před třídou svou kandidátskou řeč (důvody pro své
zvolení).
d) Každý žák třídy píše anonymně na lístek nejvýše 2 zástupce do ŽP.
e) Zástupce je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů.
f) Pokud nikdo nedostane nadpoloviční většinu, koná se druhé kolo voleb, ve kterém
musí žáci odsouhlasit dva nejúspěšnější kandidáty z kola prvního (formou ANO/NE).
g) Přihlásí-li se jen jeden nebo dva zájemci, je třeba, aby třída odsouhlasila jejich účast
v ŽP (ANO/NE).
h) Pokud kandidáti nedostanou potvrzení do funkce od více než poloviny přítomných, je
třeba získat kandidáty další.
i) Pokud třída zvolí jen jednoho kandidáta, je možné, v případě zájmu, o druhém zástupci
hlasovat stejným způsobem i v průběhu roku.
j) Pokud třída nezvolí svého zástupce do ŽP, nebude moci zasahovat do chodu školy.
Opět jí bude dána možnost dodatečných voleb v pololetí školního roku.
k) V případě odvolání člena ŽP v průběhu roku bude dána třídě možnost doplňujících
voleb okamžitě.
l) Třídní učitel předá jednomu z koordinátorů ŽP jména zvolených zástupců.
m) Zvolení zástupci tříd jsou uvedeni do úřadu složením slibu a podepsáním smluv mezi
třídou a jejich zástupcem a mezi členem ŽP a školou.

Slib člena ŽP
“Slibuji, že budu zachovávat Ústavu žákovského parlamentu Základní školy Javorník.
Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí.“

Závěrečná ustanovení
Tato Ústava žákovského parlamentu Základní školy Javorník (dále jen Ústava ŽP) může být doplňována
nebo měněna jen po schválení na zasedáních ŽP.
Ústava ŽP nabývá účinnosti dne …………………………………………….

.……………………………………….
………………………………………
předseda ŽP

………………………………………..
koordinátoři

…………………………………........
ředitel školy

