Základná škola s materskou školou, Golianovo 60

ŠTATÚT
ŽIACKEHO PARLAMENTU

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania na ZŠ.
2. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy, ktorí pracujú pod vedením pedagogických
zamestnancov.
3. Počet poslancov: za každú triedu dvaja žiaci, za pedagogických zamestnancov 1 – 2
pedagógovia.
4. Sídlom parlamentu je Základná škola s materskou školou, Golianovo 60.

Čl. 2
Organizácia činnosti parlamentu
1. Svojho zástupcu / poslanca si volia žiaci na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti
s jeho činnosťou majú právo odvolať ho hlasovaním v triede kedykoľvek a zvoliť si nového
poslanca.
2. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy zverejnením v pláne práce školy.
3. Novozvolení poslanci skladajú sľub na svojom prvom zasadnutí v septembri, v prípade
zmeny kedykoľvek počas školského roka.
4. Poslanci si spomedzi seba volia: - predsedu parlamentu ( žiak 5.- 9. roč.),
- dvoch podpredsedov( žiak roč.3.- 4., žiak roč. 5.- 9.),
- dvoch členov predsedníctva.
5. Funkčné obdobie pre všetkých volených poslancov v bode 3 je jeden školský rok.
6. Predseda, podpredsedovia a ďalší dvaja zvolení poslanci tvoria päťčlenné predsedníctvo
parlamentu. Čestnými členmi predsedníctva sú riaditeľ školy a jeho zástupcovia.
7. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
8. V prípade rovnosti hlasov má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.
9. Parlament bude zasadať raz mesačne, v prípade potreby častejšie.
10. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov.
11. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie ich
rokovanie. Predseda môže poveriť vedením zasadnutia podpredsedu parlamentu.
12. Žiacky parlament môže pozvať na svoje zasadnutia, alebo na jeho časť, ktoréhokoľvek
žiaka školy a prerokovať s ním jeho prospech, správanie, prípadne iné problémy, či jeho
priestupky. Na jeho pozvanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov
žiackeho parlamentu.

13. Žiacky parlament pracuje podľa plánu práce ŽP, ktorý vypracovávajú poslanci na svojom
prvom zasadnutí v septembri príslušného školského roka. Plán má platnosť na jeden školský
rok.

Čl. 3
Poslanie parlamentu
1.Poslaním parlamentu je riešenie problémov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých
činností na škole, vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi, hľadať spoločné postupy
v organizácii mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať riešenia priestupkov žiakov voči
školskému poriadku.
2. Podporovať opatrenia pre zlepšenie výchovných činností na škole, odstraňovať
vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

Čl.4
Rokovanie parlamentu
1.Programy na rokovanie parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo a zverejňuje ich
najmenej tri dni pred zasadnutím parlamentu.
2. Súčasťou rokovania môžu byť aj interpelácie žiakov na vedenie školy, pedagogický
zbor a naopak.
3. Z každého rokovania treba vyhotoviť zápis, ktorého kópia bude zverejnená na nástenke
žiackeho parlamentu. Jednu kópiu zápisu dostane aj vedenie školy.
4. Predseda parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh
ktoréhokoľvek poslanca, riaditeľa školy alebo iného pedagogického zamestnanca pokiaľ
uzná, že predložený problém sa musí riešiť okamžite.
5. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny
všetkých členov žiackeho parlamentu.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom 09.09.2020.
2. Tento štatút bol vypracovaný v spolupráci s Mgr. Ľubicou Čurgaliovou.

Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
Sľub poslanca žiackeho parlamentu
Sľubujem, že vždy budem konať v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou
prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a zlepšovaní vzťahov medzi žiakmi a medzi
žiakmi a učiteľmi.

Podpis členov:
3.ročník:

Ema Čoknayová
Nikolas Milkovič

4.ročník:

Tereza Vargová
Vanesa Slížová

5.ročník:

Viktória Čoknayová
Lukáš Ďalog

6.ročník:.

Tamara Piterková
Nina Haringová

7.ročník:

Lujza Pachotová
Matej Valach

8.ročník:

Peter Brath
Matej Tehlár

9.ročník

Eva Borovcová
Šimon Salanci

Predseda parlamentu: E. Borovcová
Podpredseda parlamentu: V. Čoknayová, L. Pachtová
Členovia predsedníctva: L. Ďalog, Š. Salanci

