Školní parlament Základní školy Fryšták
Školní parlament v Základní škole Fryšták je zřízen od září školního roku 2007/2008 jako
žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu je zajištění vlivu žáků na
rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a jejich tlumočení
v třídních kolektivech, možnost komunikace s vedením školy a hájení práv dítěte.
Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy, školním poradenským
pracovníkům i jednotlivým učitelům, snaží se o nalezení optimálních řešení problémů,
zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy.
Práce na půdě parlamentu vychází z Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. listopadu
1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika.
Svoji činnost parlament zaměřuje na :




zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku
pomoc při organizování chodu školy

Školní parlament má právo zejména :




vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
podílet se aktivně na životě ve škole
přednášet své návrhy vedení školy a pedagogům

Školní parlament má povinnosti :






spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli a ostatními
zaměstnanci školy a vycházet při tom z pravidel Školního řádu
respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
dbát na tradici školy a její dobrou pověst
přijmout plně svoji odpovědnost za své iniciativy
reprezentovat školu na veřejnosti

Cíle školního parlamentu :








chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci školy a
zajišťovat zpětnou vazbu
chceme předcházet negativním jevům jako je ubližování, šikana a ničení školního
majetku
chceme dohlížet na dodržování školního řádu a dodržování čistoty a pořádku ve škole
chceme organizovat akce a činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
chceme se zabývat řešením připomínek a návrhů žáků, pomáhat při organizaci školy a
vytvářet příjemné klima ve škole
chceme umožnit žákům realizovat a prezentovat svoje dovednosti a schopnosti
chceme prezentovat činnost školy na veřejnosti, na webových stránkách a v místním
tisku

Stanovy školního parlamentu :









členové parlamentu jsou předsedové jednotlivých tříd a jejich zástupci, které si třídní
kolektivy volí jednou ročně na začátku školního roku
členové parlamentu jsou povinni se účastnit schůzek školního parlamentu. Pokud se
nemohou zúčastnit, omluví se a vyšle svého zástupce
všichni členové parlamentu mají stejné rovnoprávné postavení, v případě hlasování
platí, že každý člen má jeden hlas. Přítomní dospělí nemají právo hlasovat
povinností členů parlamentu je pravidelně a pravdivě informovat svoje spolužáky o
činnosti školního parlamentu na třídnických hodinách
parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které patří do pravomoci vedení školy
rozhodnutí ředitele a vedení školy je parlament povinen respektovat
z každé schůzky parlamentu vznikne zápis, který se zveřejní na webu školy
schůzek školního parlamentu se mohou jako hosté účastnit všichni žáci školy, učitelé a
zaměstnanci školy

