Žákovský parlament
Napomáhá aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí.
Demokratická škola znamená, že žákům umožňuje stát se pravými občany školy, kteří se
mohou přímo či nepřímo podílet na chodu školy a na svém vlastním vzdělávání, aby s jejich
fungováním byli spokojeni žáci, učitelé i rodiče.
Náš parlament je zaměřen na nastavení efektivního přístupu ve výuce průřezového tématu
Výchova demokratického občana a na posílení zapojení škol do života a rozvoje místní
komunity. Má výrazný výchovný aspekt.
ŽP funguje na naší škole od roku 2010. Je partnerem vedení školy, zejména v otázkách
chodu, organizace školy a výuky, prostředí školy, jednání a chování žáků, organizace školních
a mimoškolních akcí, propagace školy a vytváření dobré školní prestiže.
Členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Jsou prostředníky mezi
žáky, učiteli, vedením školy a zajišťují zpětné vazby. Práci se věnují ve svém volném čase.
Mají možnost upozorňovat na nedostatky ve vybavení školy, přestupky žáků, vandalismus a
násilí, všímat si svého okolí, nebýt lhostejný, navrhovat a přijímat opatření bránící těmto
jevům, projednávat a řešit otázky spojené s provozem školy. Plánujeme, připravujeme a
realizujeme školní a mimoškolní činnosti. Parlament je spojkou vyslyšení proseb mezi žáky,
kteří chtějí něco změnit, a těmi, kteří nám tu změnu umožní.
Scházíme se dle potřeby, nejméně 2x měsíčně. Pořádáme a podílíme se na celoškolních
projektech. Aktivně spolupracujeme a vyměňujeme si zkušenosti s ostatními ŽP v kraji.
Co už jsme dokázali? Máme název, logo, hymnu naší školy… zlepšili a zpříjemnili jsme
prostředí školy i jídelny, školní časopis, který získal v soutěži ocenění „Nej“, pomoc
potřebným, milá a kouzelná Přáníčka, workshopy pro rodiče a děti, schránku důvěry a soutěž
3. ZŠ Má Talent…
Parlament je součástí projektu “Škola pro demokracii”, kde jsme získali certifikát, na který
jsou všichni členové pyšní. Plnění různých úkolů, které pro získání certifikátu musíme splnit,
mělo velmi pozitivní vliv na lepší funkci našeho parlamentu.

