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ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 

 

  

a) Cíle žákovské samosprávy 

1. Být prostředníkem mezi žáky a vychovateli.  

2. Předcházet negativním jevům mezi žáky. 

3. Pomáhat při organizaci akcí domova mládeže. 

b) Obecná ustanovení 

1. Volby do žákovské samosprávy proběhnou během měsíce října. 

2. Žákovská samospráva se bude scházet dle potřeby. 

    Schůzku může svolat každý člen žákovské samosprávy prostřednictvím vedoucí 
vychovatelky. 

3. Jednání žákovské samosprávy se mohou zúčastnit zaměstnanci školy a domova 
mládeže. 

4. Při hlasování je vždy rozhodující nadpoloviční počet hlasů. 

5. Z každého jednání bude pořízen zápis, se kterým budou seznámeni ostatní žáci. 

6. V případě neplnění svých povinností může být člen žákovské samosprávy odvolán 
ze své funkce a nahrazen jiným členem. 

7. Člen žákovské samosprávy nesmí mít snížený stupeň z chování ve škole nebo 
uděleno podmíněné vyloučení z domova mládeže. 

c) Povinnosti členů žákovské samosprávy 

1. Účastnit se jednání žákovské samosprávy. 

2. Zastupovat výchovnou skupinu při řešení problémů a při předkládání návrhů akcí.   

3. Závěry z jednání konzultovat se spolužáky. 

4. Náměty a připomínky od spolužáků projednat na schůzce žákovské samosprávy. 

5. Svou neúčast na zasedání je třeba vždy omluvit předem. 

6. Odpovědnost za plnění přijatých úkolů. 

d) Práva člena žákovské samosprávy 

1. Vyslovit slušnou formou svůj názor. 

2. Dotazovat se vychovatelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem domova 
mládeže. 

3. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky. 

e) Chování člena při jednání žákovské samosprávy 

1. Když někdo mluví, neskáču mu do řeči. 

2. O slovo se přihlásím. 
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ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY  

DOMOV MLÁDEŽE KLADRUBY NAD LABEM 

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 

 

 

1. A               Štěpánka Kačerová 

                      Karolína Míčková 

1. B               Martina Slámová 

                      Kateřina Vaculíková 

2. A               Tereza Herčíková 

                      Justýna Kosmálová 

2. B               Sára Šimůnková 

                     Nikola Struháriková 

3. A              Zuzana Konvičková 

                     Barbora Břečková 

3. A              Martina Pajerová 

                     Veronika Rychlá 

  

 

 

 

Při jednání žákovské samosprávy je vždy přítomna vedoucí vychovatelka Bc. Kateřina 

Němcová. 


