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Článok 1: Ţiacky parlament 

1. Ţiacky parlament je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy ţiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na 
základnej škole.  

2. Poslaním ţiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na 
zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti ţiakov, alebo 
aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. 

3. Spolupracuje s vedením školy, so ţiakmi aj s učiteľmi školy. 

Článok 2: Organizácia žiackeho parlamentu 

1. Členmi ţiackeho parlamentu sú ţiaci – „poslanci“ ZŠ ktorí sú priamou voľbou volení v kmeňovej triede 
školy. Člen ţiackeho parlamentu je volený vţdy na jeden školský rok. Člen ţiackeho parlamentu môţe byť 
aj samostatná funkcia v triede. Člena ţiackeho parlamentu, teda poslanca si volia ţiaci 5. – 9. ročníka. V 
školskom roku 2011/2012 je10 tried, teda minimálne 10„poslancov“ ţiackeho parlamentu (tento rok máme 
17poslancov,).  

2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou trieda má právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa 
„poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí ţiackeho parlamentu a neospravedlní svoju neúčasť, ostatní 
členovia ţiackeho parlamentu majú právo ho odvolať. 

3. Sídlom ţiackeho parlamentu je Základná škola s MŠ Nám. Kubíniyho 42 / 6 Lučenec 
4. Na zasadnutiach ţiackeho parlamentu sa zúčastňuje učiteľka školy Lenka Dymová ako poradný orgán 

pedagogického zboru.  
5. Ţiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých „poslancov“. 

6. Parlament zasadá 6 krát počas školského roka. Úvodné zasadnutie – september, 4 zasadnutia v priebehu 
škol. roka – október, november, január, marec a hodnotiace zasadnutie v mesiaci máj  

7. Parlament si pozýva na zasadnutie podľa potreby hosťa , ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môţe 
byť riaditeľ školy, výchovný poradca, špeciálny pedagóg , koordinátori výchov, pedagogický, alebo iný 
zamestnanec školy. 

8. Ţiackemu parlamentu bola pridelená nástenka. Poslanci parlamentu si volia funkciu – nástenkári, ktorí 
počas roka sa o nástenku starajú. Nástenka informuje o fungovaní ŢP poslancov ţiackeho parlamentu, ale 
aj ostatných ţiakov školy. Táto nástenka je umiestnená na prvom poschodí vedľa V. B triedy. 

Článok 3: Zasadnutia žiackeho parlamentu 

1. Program rokovania ţiackeho parlamentu zostavuje predseda ţiackeho parlamentu spolu s pedagogickým 
zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu. Poslanci ho dostanú 
písomne od podpredsedu ţiackeho parlamentu.  

2. Počas kaţdého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, 
pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje 
člen pedagogického zboru. Kaţdá zápisnica bude prednesená riaditeľke školy.  
3. Činnosť ţiackeho parlamentu sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi ţiackeho 

parlamentu. 
4. Na zmenu štatútu, jeho doplnenie je potrebná prítomnosť  nadpolovičnej  väčšiny členov ŢP. 

Článok 4: Predseda žiackeho parlamentu 

1. Zasadnutie ţiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda.  
2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.  
3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok  
4. Mimoriadne zasadnutie ţiackeho parlamentu môţe zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to 

poţiada nadpolovičná väčšina „poslancov“. 



5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s učiteľom riaditeľke školy. 
6. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí. 
7. Predseda ţiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje. 
8. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách. 
9. Vedie aj ostatných poslancov k aktivite.  

Článok 5: Podpredseda žiackeho parlamentu 

1. Podpredseda vypracúva a rozdáva pozvánky na zasadnutia parlamentu. 
2. Pomáha s vytváraním stránky ţiackeho parlamentu. 
3. Pomáha predsedovi  ţiackeho parlamentu. 
4. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu. 
5. Na slávnostnom zahájení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie činnosti parlamentu, 

prípadne na povzbudenie poslancov do plnenia svojej funkcie. 

Článok 6: Poslanecký sľub 
Sľubujem, ţe vţdy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol 

pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a ţiakmi na našej škole.  

Sľubujem, ţe budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem 
vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, 
budem im informácie zo zasadania vţdy pravdivo odovzdávať. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom. 

Článok 7: Úlohy poslanca ŽP 

1. Poslanec ţiackeho 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 kaţdej triednickej hodine vyuţívať.  

2. Zánik členstva v ŢP : 

a) vystúpením poslanca 
b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku 
c) zánikom ŢP 

3. Poslanec ŢP sleduje nástenku, www stránku školu 

4. Zapája sa aktívne do činností, akcií ţiackeho parlamentu. 

5. Prispieva článkami do časopisu Kubináčik 
6. Navrhuje a organizuje akcie ţiackeho parlamentu. 

Článok 8 : Aktivity a práva žiackeho parlamentu 

1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda ţiackeho parlamentu. 
2. Súčasťou kaţdého rokovania ţiackeho parlamentu je riešenie pripomienok poslancov, ktoré získali od svojich 

spoluţiakov: 

- správanie ţiakov  

- vyučovací proces 

- organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaţí, zábavné podujatia a pod. 

- návrhy na estetizáciu školy 

- čistota školy 

- školské zbery  

3. Za pomoci pedagogického zástupcu sa poslanci- novinári zapájajú aj do tvorby vysielania školského rozhlasu 
(poskytovanie rozhovorov, informovanie o činnosti parlamentu, rozhovory s hosťami). 



Článok 10: Hovorca žiackeho parlamentu 

1. Hovorca ţiackeho parlamentu cez rozhlas informuje o najdôleţitejších akciách všetkých ţiakov školy. 
2. Má na starosti aj rozhlasové relácie pridelené ţiackemu parlamentu. 
3. Informuje o činnosti parlamentu školský rozhlasový krúţok 

 

Článok 11: Akcie pripravované žiackym parlamentom  

1. Pripravované akcie na škole, ktoré boli trvalejšie a boli dobre pripravené zabezpečujú poslanci ţiackeho 
parlamentu aj v školskom roku 2011/2012.. Samozrejme, ţe poslanci parlamentu majú právo ich upraviť a 
vylepšiť. 

2. Akcie: 

- Škola má talent-  Deň detí 

- Halloweenska noc 

- Mikulášske Vilomeniny 

- Lucie – vymetanie zlých síl zo školy 

- Vianočná trieda -  výzdoby 

- Valentínska pošta 

- Deň Zeme 

- Deň učiteľov – Kaviareň vďaky 

- 1. Apríl -  učia deviataci 

 3. Okrem vyššie spomenutých akcií ţiacky parlament môţe pripraviť aj ďalšie, ktoré poslanci navrhnú 
počas roka. 

 

 

Štatút ŽP bol schválený jeho členmi a prijatý dňa  5. 10. 2011 

 


