
Štatút žiackeho školského parlamentu 
 

Preambula 

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

vydáva tento štatút žiackeho školského parlamentu. 

 

Článok I. 

 

Základné ustanovenie 

 

a) žiacky školský parlament pôsobí pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov, 

b) žiacky školský parlament reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy. 

 

Článok II. 

 

Pôsobnosť a poslanie žiackeho školského parlamentu 

 

a) parlament je iniciatívnym a poradným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti 

výchovy a vzdelávania na základnej škole,  

b) cieľom zriadenia žiackeho školského parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, 

vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru 

zodpovednosti za život vo svojej škole. Podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť 

a sebarealizáciu žiakov. Žiaci sa učia správne uplatňovať svoje práva a chápať svoje 

občianske a pracovné povinnosti. 

c) žiacky školský parlament vytvára nové formy spolupráce s učiteľmi a vedením školy. 

Svojou činnosťou  umožňuje žiakom participovať na demokratickom riadení chodu 

školy. 

d) parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ, Nám. arm. 

gen. L. Svobodu 16, Bardejov. 

 

Článok III. 

 

Činnosť žiackeho školského parlamentu  

 

a) činnosť parlamentu riadi predseda a koordinátor na základe schváleného plánu práce 

na školský rok, 

b) koordinátor priebežne na pedagogických poradách a zasadnutiach predmetovej 

komisie triednych učiteľov informuje ostatných pedagógov o programe a obsahu 

zasadnutí  žiackeho parlamentu, 

c) ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, prechádzajú 

tieto práva a povinnosti na podpredsedu, 

d) program rokovania parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo a koordinátor, 

e) zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné, 

f) každé rokovanie parlamentu je doložené zápisnicou a prezenčnou listinou, 

g) parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov, 



h) žiacky parlament pomáha riešiť problémy a sťažnosti žiakov v spolupráci s vedením 

školy, 

i) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje 

stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 

j) pomáha zlepšiť vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, odstraňuje vzájomné 

nedorozumenia a predchádza im, 

k) všíma si správanie, prospech, úspechy žiakov a upozorňuje na ne, 

l) podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

m) navrhuje riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku, 

n) usmerňuje nevhodné správanie sa žiakov mimo školy, 

o) podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia (súťaže, zber, športové, kultúrne a 

spoločenské podujatia), ktoré zároveň organizuje, 

p) prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy a jej okolia,  

r) podáva návrhy na ekologizáciu školy a jej prostredia, 

s) vedie všetkých žiakov k udržiavaniu čistoty interiéru a exteriéru školy, 

t) pomáha šetriť energiou a vodou v triedach a ostatných priestoroch školy, 

u) informácie o svojej činnosti zverejňuje na parlamentnej nástenke a webovej stránke 

školy. 

 

Článok IV. 

 

Zloženie žiackeho školského parlamentu  a spôsob voľby jej členov 

 

 

a) je zložený zo žiakov 5. až 9. ročníka a jedného pedagogického pracovníka ako 

koordinátora činnosti,  ktorého vymenuje do tejto funkcie riaditeľ školy, 

b) čestným členom žiackeho parlamentu je riaditeľ školy, 

c) v každej triede sa na začiatku školského roku tajným hlasovaním zvolia dvaja  

zástupcovia, ktorí sa stávajú členmi žiackeho parlamentu. Sú to žiaci s najvyšším 

počtom hlasov získaných vo voľbách. 

d) svojich zástupcov – poslancov si žiaci volia na funkčné obdobie  jedeného školského  

roku. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať  

hlasovaním v triede a zvoliť si nového.     

e) členovia žiackeho parlamentu si tajným hlasovaním  spomedzi seba zvolia predsedu 

a podpredsedu, 

f) predsedom žiackeho parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší  

počet hlasov. Druhý v poradí sa stáva podpredsedom. 

g) traja členovia žiackeho parlamentu vykonávajú funkciu nástenkárov a jeden funkciu 

zapisovateľa. Všetci vykonávajú svoje funkcie dobrovoľne. 

h) z každých volieb zapisovateľ vyhotoví zápisnicu a prezenčnú listinu prítomných, 

i) z každého zasadnutia žiackeho parlamentu zapisovateľ vyhotoví zápisnicu a priloží k 

nej prezenčnú listinu účastníkov zasadnutia. V prípade neprítomnosti zapisovateľa  

predsedajúci poverí touto úlohou jedného z prítomných členov. 

j) ak zanikne členstvo v žiackom parlamente napríklad prestupom žiaka na inú školu 

alebo odvolaním, nahradí ho žiak nasledujúci v poradí podľa počtu získaných hlasov 

vo voľbách. Týka sa to volieb člena parlamentu ako aj volieb predsedu a podpredsedu. 

k) dospelý člen parlamentu má pri hlasovaní poradný hlas. 

l) v prípade rovnosti hlasov, má predseda právo dvoch hlasov. 

 

 



 

Článok V. 

 

Práva a povinnosti člena žiackeho školského parlamentu 

 

1. Práva členov 

 

Člen má právo 

a) voliť a byť volený, 

b) slobodne vyjadriť svoj názor, 

c) zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety 

a pripomienky k činnosti parlamentu, 

d) zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu, využívať výhody poskytované 

parlamentom, 

e) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackeho školského 

parlamentu, 

f) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackeho 

školského parlamentu, 

g) hlasovať o všetkých uzneseniach žiackeho školského parlamentu, 

h) zrušiť členstvo. 

 

2. Povinnosti členov 

 

Člen je povinný 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach parlamentu,  

b) neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako 

nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackeho parlamentu podľa 

štatútu, čo je dôvodom jeho odvolania, 

c) zabezpečiť ochranu osobných údajov ustanovených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

d) aktívne a zodpovedne spolupracovať pri plnení úloh, 

e) tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede, 

f) dbať na kultúru prejavu a reči. 

 

Článok VI. 

 

Práva a povinnosti predsedu žiackeho školského parlamentu 

 

a) zvolávať, pripravovať a riadiť zasadnutia žiackeho parlamentu, 

b) dohliadať na plnenie uznesení a informovať členov žiackeho parlamentu, 

c) požadovať vysvetlenie o absencii členov žiackeho školského parlamentu 

            na zasadnutiach, 

d) byť informovaný o činnosti členov žiackeho školského parlamentu poverených 

     vykonaním zverenej úlohy, 

e) rozdeľovať úlohy, 

f) zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh poslanca alebo pedagóga, pokiaľ predložené  

     problémy neznesú odklad. 

 

 

 . 



Článok VII. 

 

Hospodárenie žiackeho školského parlamentu 

 

a) žiacky parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento  

     účel určenými v súlade s osobitnými predpismi, 

b) žiacky parlament nemá vlastný majetok. 

 

Článok VIII. 

 

Zasadnutia žiackeho školského parlamentu 

 

Žiacky školský parlament zasadá raz mesačne, ak nie je stanovené inak v priestoroch  

 ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov 

 

Článok IX. 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackeho školského parlamentu  

dňa ................................. a od toho dňa nadobúda platnosť. 

 

 

 

V Bardejove ..............................   

 

 

 

...................................................                                                     .............................................. 

      

            predseda ŽŠP                                                                                 riaditeľ školy 

            

                       


