
STANOVY ŽIACKEHO PARLAMENTU PRI 
ZÁKLADNEJ ŠKOLE ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY 

 
ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU 
Úvodné ustanovenie 
1. Žiacky parlament (ďalej iba ŽP) tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Jeho 
poslaním je riešiť výchovno-vzdelávacie problémy, zlepšiť vzájomné vzťahy medzi 
žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, navrhovať opatrenia na optimalizáciu činností 
v škole, hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. 
2. ŽP vedie žiakov k rozlišovaniu kladných a záporných stránok života. Učí ich vyberať 
podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti, aktivite, zodpovednosti 
a rešpektovaniu pravidiel. 
3. Cieľom zriadenia ŽP ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť 
žiakov verejne vystupovať , vhodne argumentovať, zastupovať svoje názory i názory 
žiakov školy, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň 
podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. 
Článok 1 
Základné ustanovenia 
1. ŽP je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy 
žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. 
2. Členmi ŽP sú žiaci ZŠ – ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. 
Člen ŽP je volený vždy na jeden školský rok. Člena ŽP si volia žiaci 5. – 9. ročníka. 
Pedagogických pracovníkov zastupuje učiteľ druhého stupňa. 
3. Sídlom ŽP je ZŠ Kúty 
Článok 2 
Sľub člena žiackeho parlamentu 
„Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou 
prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na 
škole. 
Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu 
budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu budem zapájať 
svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí 
Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.“ 
Článok 3 
Poslanie parlamentu 
1. Pripravovať žiakov verejne vystupovať a tlmočiť myšlienky svojich spolužiakov 
v duchu demokracie a humanizmu, 
2. Riešiť výchovno-vzdelávacie problémy, 
3. Vplývať na primerané správanie žiakov, 
4. Podporovať pravidelnú dochádzku na vyučovanie, 
5. Vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru na vyučovaní, 
6. Zlepšovať vzájomné vzťahy na škole, 
7. Predchádzať nedorozumeniam medzi žiakmi a učiteľmi, 
8. Navrhovať opatrenia na zlepšenie činností v škole, 
9. Predkladať návrhy na skrášľovanie priestorov školy a jej okolia, 
10. Spolupracovať s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy, 
11. Podávať návrhy a podnety na organizovanie rôznych akcií a súťaží, aktívne sa 



podieľať na ich organizácii, 
12. Podporovať ekologické myslenie a správanie všetkých žiakov 
Článok 4 
0rganizácia činnosti parlamentu 
1. Členmi ŽP sú žiaci ZŠ, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Člen 
ŽP je volený vždy na jeden školský rok. Člena ŽP si volia žiaci 5. – 9. ročníka. 
2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si 
nového predsedu. Ak sa zástupca triedy nezúčastní troch zasadnutí ŽP, ostatní členovia ŽP 
majú právo ho odvolať. 
3. Členovia ŽP si ďalej volia: 
• podpredsedu 
• zapisovateľa 
• hovorcu ŽP 
• 2 kultúrnych referentov 
• 2 referentov pre zberovú činnosť 
• 2 referentov na zverejňovanie informácií 
4. Sídlom ŽP je Základná škola Andreja Radlinského Kúty 
ŽP pracuje pod vedením učiteľa vymenovaného do tejto funkcie riaditeľkou školy. 
5. ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. 
6. Čestným členom predsedníctva ŽP je riaditeľka školy. 
7. ŽP zasadá 1x za mesiac, prípadne podľa potreby častejšie. 
8. Termín si určia členovia na prvom zasadnutí. 
9. Miesto stretávania je učebňa v budove školy. 
10. Parlament si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na otázky. 
Hosťom môže byť okrem riaditeľky školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, 
resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátorom ŽP). 
11. ŽP bude pridelená nástenka. ŽP si volí (okrem iných) funkciu Referent na 
zverejňovanie informácií – 2 žiaci, ktorí sa počas roka o nástenku starajú. Zverejňujú sa na 
nej otázky, ktoré sa chcú žiaci opýtať učiteľov, predsedu, pani riaditeľky, hostí.... Nástenka 
informuje o fungovaní ŽP všetkých členov ŽP, ale aj ostatných žiakov školy.  
12. Vo vestibule bude umiestnená Schránka dôvery, do ktorej môžu žiaci školy vhadzovať 
písomne spracované otázky, návrhy, resp. sťažnosti, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť 
spolužiaci prostredníctvom ŽP, alebo riaditeľstvom školy. 
13. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné, zvoláva ich predseda, ktorý vedie 
rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena 
parlamentu. 
Článok 5 
Zasadnutia žiackeho parlamentu 
1. Program rokovania ŽP zostavuje jeho predseda spolu s pedagogickým zástupcom 
parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni pred zasadnutím ŽP 
prostredníctvom nástenky. 
2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam 
prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, 
podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽP v spolupráci s pedagógom 
zastupujúcim ŽP. Každá zápisnica bude predložená riaditeľke školy. 
3. Vedúci zasadnutia je povinný zistiť uznášaniaschopnosť zasadnutia, viesť schôdzu 
podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo, rešpektovať vôľu zúčastnených prejaviť svoj 



názor. 
4. Vedúci zasadnutia má právo vylúčiť účastníka ŽP zo zasadnutia ak sa nevhodne 
správa. 
5. Každý účastník je povinný zapísať sa do listiny prítomných, dodržiavať rokovací 
poriadok, nenarušovať priebeh zasadnutia ŽP. 
6. Každý účastník má právo vyjadriť prihlásiť sa o slovo, vyjadriť svoj názor, zapojiť sa 
do diskusie, zúčastniť sa hlasovania. 
7. Návrh je prijatý po schválení nadpolovičnou väčšinou členov zasadnutia. 
8. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický 
zbor, prípadne pedagógov na ŽP. 
9. Koordinátor ŽP informuje pedagogický zbor o činnosti ŽP. 
Článok 6 
Predseda žiackeho parlamentu 
1. Zasadnutie ŽP zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje program zasadnutia 
2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov. 
3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok. 
4. Mimoriadne zasadnutie ŽP môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to 
požiada nadpolovičná väčšina členov ŽP. 
5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu 
s koordinátorom ŽP riaditeľke školy. 
6. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí. 
7. Predseda ŽP má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje. 
8. V spolupráci s pedagogickým zástupcom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery. 
9. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách. 
10. Vedie aj ostatných členov ŽP k aktivite. 
Článok 7 
Podpredseda žiackeho parlamentu 
1. Pomáha predsedovi ŽP. 
2. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu. 
3. Na slávnostnom otvorení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie 
činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov ŽP do plnenia svojej funkcie. 
Článok 8 
Zapisovateľ žiackeho parlamentu 
1. Zapisovateľ pripravuje prezenčné listiny, eviduje dochádzku členov ŽP na 
zasadnutiach. 
2. V spolupráci s pedagogickým zástupcom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov 
programu, ktorý mu predkladá predseda. 
3. Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na 
overenie a zápisnicu archivuje. 
4. Kópiu zápisnice odovzdá riaditeľke školy. 
Článok 9 
Hovorca žiackeho parlamentu 
1. Hovorca ŽP spolupracuje s pracovnými komisiami, ktoré tvoria zástupcovia 
pedagogického zboru (kultúrna, propagačná, koordinátori prevencie, Zdravý životný štýl, 
Environmentálna,...) a cez rozhlas informuje všetkých žiakov školy o najdôležitejších akciách. 
2. Má na starosti aj rozhlasové relácie pridelené ŽP. 
3. V prípade potreby informuje o činnosti parlamentu médiá. 



Článok 10 
Referent na zverejňovanie informácií 
1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky má na starosti 
obnovovanie nástenky umiestnenej vo vestibule školy. 
2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe 
informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽP. 
3. Úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽP, ktorí posúdia 
podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie. 
Článok 11 
Komisie žiackeho parlamentu 
1. Komisia pre zdravie a hygienu organizuje a propaguje akcie zamerané na ochranu 
zdravia/Mliečny deň, Týždeň zdravej výživy, Deň vody, Deň boja proti fajčeniu, Deň jablka, 
Deň boja proti drogám, Deň mentálneho zdravia, Svetový deň zdravia, Deň narcisov...../ 
2. Komisia pre kultúru organizuje a propaguje akcie venované významným 
Medzinárodným dňom, Unicef.... Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, 
športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽP. 
3. EKO komisia dozerá na šetrenie energiami v budove školy, sleduje udržiavanie 
poriadku v spoločných priestoroch, kontroluje vykonávanie povinností týždenníkov... 
Článok 12 
Záverečné ustanovenia 
1. Štatút ŽP je povinný rešpektovať každý zvolený člen ŽP. 
2. Štatút ŽP sa môže meniť a dopĺňať na základe uznesenia ŽP formou dodatku. 
 
Koordinátor ŽP: PaedDr. Darina Vojvodová 
Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Mrázová 
 
Kúty, september 2015 


