
 

 

Štatút žiackeho parlamentu 

pri Základnej škole  J. A. Komenského Revúca, Komenského 7  

Preambula 

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej 

školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali 

z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu. 

Sľub poslanca: 

 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo 

najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými 

pracovníkmi, Radou školy a robiť všetko pre dobré meno našej školy. 

Tak sľubujem! 

Článok 1 

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. 

 

Článok 2 

1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci:  5. – 9. ročníka (22 poslancov), ktorí sú volení 

priamou voľbou v kmeňovej triede na jeden školský rok. 

2. Na zasadaniach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický 

pracovník. 

3. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov (minimálne 12 poslancov). 

4. Poslanec je povinný aktívne sa zúčastňovať zasadnutí žiackeho parlamentu. 

5. Ak sa niektorí poslanec trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia žiackeho 

parlamentu, zhorší si prospech, alebo sa dopustí závažného porušenia školského 

poriadku, vzdá sa funkcie a členstva v žiackom parlamente. 

 

 

Článok 3 

Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva koordinátor: 

a) spomedzi poslancov tajnou voľbou zvolí výbor žiackeho parlamentu – predsedu, 

podpredsedu, zapisovateľa, kronikára, ... 



 

 

b) vytvorí protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje: 

- dátum ustanovenia 

- výbor a zoznam členov žiackeho parlamentu 

- program schôdze 

c) oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu 

d) činnosť žiackeho parlamentu sa bude ďalej riešiť podľa tohto vzorového štatútu, 

ktorý môže byť upravený žiackym parlamentom 

e) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenia je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej 

väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu (12 poslancov) 

 

Článok 4 

 

1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne mesačne, zasadnutia zvoláva predseda 

žiackeho parlamentu (okrem ustanovujúcej schôdze). 

2. Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina (7) 

poslancov. 

3. Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje menný zoznam 

prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, 

návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť 

uvedené v zápisnici. 

4. Na platné uznesenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 

5. V prípade potreby sa predseda žiackeho parlamentu obracia priamo na riaditeľa 

školy, vedenie školy. 

 

Článok 5 

Úlohy člena  žiackeho parlamentu 

1. Člen 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 člen ŽP nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na 

parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú 

prediskutovať na parlamente. 

3. Zánik členstva v ŽP : 

   a) vystúpením člena 

    b) vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku 

    c) zánikom ŽP 



 

 

4. Člen  ŽP sleduje nástenku a  www stránku parlamentu. 

5. Zapája sa aktívne do činností a aktivít žiackeho parlamentu. 

6. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu. 

  

 

Článok 6 

Vlastnosti člena žiackeho parlamentu 

Vlastnosti člena ŽP 

1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP 

2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým 

3. organizačné schopnosti 

4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní 

5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť 

    argumentácie a vedenia dialógu 

6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny. 

  

Článok 7 

Práva a povinnosti žiackeho parlamentu 

1. Členovia ŽP sú volení na dobu jedného školského roku. 

2. Členovia žiackeho parlamentu si na 2. stretnutí volia 

 predsedu 

 podpredsedu 

 zapisovateľa 

 2 kultúrnych referentov 

 2 športových referentov 

 2 referentov na zverejňovanie informácií (web) 

  

3. Títo volení členovia ŽP tvoria výbor ŽP. 

4. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. 



 

 

5. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktorézískali 

členovia ŽP na triednických hodinách: 

 správanie žiakov 

 dochádzka 

 vzdelávacie výsledky 

 organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod. 

 hodnotenie výzdoby a čistoty tried 

 návrhy na estetizáciu a čistotu školy 

 iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy 

 hodnotenie práce a plnenie plánu ŽP, ktorí si ŽP schválil na svojom zasadnutí. 

  

Článok 8 

Predseda žiackeho parlamentu 

1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci 

s koordinátorom ŽP program zasadnutia. 

2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov. 

3. Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo 

vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŽP. 

4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu 

s koordinátorom riaditeľke školy. 

5. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým 

členom ŽP. 

6. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje. 

7. V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery. 

8. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi 

aktivitami jednotlivým členom ŽP. 

9. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na 

nástenku a na www stránku školy. 

10. Vedie členov ŽP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite. 

  

Článok 9 

Podpredseda žiackeho parlamentu 

1. Pomáha s vytváraním webovej stránky žiackeho parlamentu. 

2. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu 

a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŽP. 

3. V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie parlamentu. 



 

 

4. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov 

ŽP do plnenia svojej funkcie. 

  

Článok 10 

Zapisovateľ žiackeho parlamentu 

1.    Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom prezenčné listiny a eviduje 

dochádzku členov ŽP na zasadnutiach. 

2.    V spolupráci s koordinátorom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý 

mu predkladá predseda. 

3.    Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na overenie 

a zápisnicu archivuje. 

4.    Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľovi školy. 

  

Článok 11 

Kultúrny referent žiackeho parlamentu 

1.   Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s MZ a PK (metodické orgány školy) 

a zabezpečuje spoluprácu ŽP pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto 

metodických orgánov. 

2.   Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných 

podujatiach školy na nástenku ŽP. 

3.   Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke 

školy. 

  

Záverečné ustanovenia 

      1.   Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŽP. 

      2.   Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na 

základe uznesenia ŽP formou dodatku. 

      3.   Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa 04.09.2015 

a týmto dňom vstupuje do platnosti.  



 

 

 

Predseda ŽP:     Filip Vavrek 

Podpredseda ŽP:   Daniel Sokol 

Koordinátorka ŽP:    Mgr. Janka Koreňová 

Riaditeľ školy:   Mgr. Emil Valko 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


