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STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU STŘEDNÍ ŠKOLY CHOVU KONÍ A 

JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM 

 

1. Obecná ustanovení 

Školní parlament byl ustaven dne 10.1.2020 

Parlament je orgánem žáků, jehož prostřednictvím se mohou vyslovovat k otázkám školy a 

podílet se na spolurozhodování. Ustanovení orgánu žákovské samosprávy umožňuje Školský 

zákon č.  561/2004  Sb.: „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné 

orgány žáků a studentů, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo 

školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a 

své stanovisko k nim odůvodnit.“ 

2. Cíle školního parlamentu 

-zapojení většího počtu žáků do života školy a zvýšení jejich podílu na životě školy 

-učit zásadám demokracie v praxi 

-rozvoj komunikačních a občanských kompetencí 

-podpora aktivity žáků 

-posilování kvality vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi žáky a vedením školy, mezi 

žáky a ostatními zaměstnanci školy 

-výchova k zodpovědnosti 

3. Organizační struktura 

Školní parlament tvoří zástupci jednotlivých tříd. V čele parlamentu stojí předseda. 

Jednotliví zástupci tříd jsou voleni svými spolužáky na dobu jednoho školního roku, a to 

nejpozději do konce měsíce října. 

Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce 

jiného. 

Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání školního parlamentu. 

Povinností člena školního parlamentu je informovat pravidelně své spolužáky o 

projednávaných záležitostech a rozhodnutích. 

Schůzka školního parlamentu se koná jednou za měsíc, mimořádné schůzky se svolávají dle 

potřeby. 

Jednání parlamentu jsou veřejná, přístupná všem žákům i zaměstnancům školy. 

V případě, že bude práce školního parlamentu pouze formální, může ředitel školy jeho činnost 

ukončit. 

 

 

 



 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

Kladruby nad Labem 105 

533 14 Kladruby nad Labem 

Tel: 466 933 829  

Email:  info@skola-kladrubynl.cz 

Web: https://skola-kladrubynl.cz 

IČO:  00087858 

Školní parlament nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a 

posuzování patří do kompetence učitelů a vedení školy. 

Členové parlamentu nesmí být jakkoli postihováni za vyjadřování názorů svých či 

parlamentu jako celku. 

 

 

4. Práva členů školního parlamentu 

-být seznámen s hlavními úkoly školy na daný školní rok, které mají vazbu na žáky a podmínky 

jejich vzdělávání 

-být nezávislý na návrzích vedení školy a učitelů 

-předkládat vedení náměty k jednotlivým oblastem vzdělávání a života ve škole a vyžadovat 

včasnou odpověď na dotazy a žádosti 

-upozorňovat na nedostatky a porušování práv 

-podílet se na životě školy (vytváření pozitivní atmosféry, odstraňování lhostejnosti a nezájmu) 

-navrhovat  vzdělávací aktivity 

-projednávat důležité otázky chodu a organizace školy 

-vyjadřovat se k problémům, které se týkají většiny žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školním parlamentem dne: 10.1.2020 

 

Ředitel školy MVDr. František Horák, v.r. 

 


