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JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace  

  

  

Zastupitelstvo školního parlamentu Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace (dále jen 

školy) vydává tento jednací řád:   

  

Článek 1  

  

Úvodní ustanovení  

  

Jednací řád zastupitelů školního parlamentu upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení 

a kontrolu plnění usnesení zastupitelů, jakož i dalších věcí, souvisejících se zasedáním.  

  

Článek 2 Pravomoci zastupitelů  

  

Pravomoci zastupitelů školního parlamentu, jakož i jejich další práva a povinnosti jsou upraveny 

v interním dokumentu školy „Stanovy školního parlamentu“.  

  

Článek 3  

  

Svolání zasedání zastupitelů školního parlamentu  

Zastupitelstvo školního parlamentu se schází podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně 

však  dvakrát  ve  školním  roce.  Zasedání  se  konají  v předem  stanovených  termínech,  které  

jsou  

schváleny  zastupiteli, vedoucí  školního parlamentu a ředitelem školy. Zasedání  svolává vedoucí  

školního parlamentu po dohodě s ředitelem školy, a to nejméně 10 dnů před zasedáním. Zasedání 

školního parlamentu jsou veřejná.  

  

Článek 4 Příprava zasedání zastupitelstva školního parlamentu  

  

Ředitel školy, ve spolupráci s vedoucí školního parlamentu, organizuje přípravu zasedání zastupitelů 

podle předem stanoveného programu.  

Ředitel školy dále stanoví:  

a) dobu a místo zasedání  

b) program zasedání  

c) odpovědnost za zpracování a předložení podkladů pro zasedání.  

Zastupitelé předkládají návrhy, požadavky a jiné zprávy dohodnutou formou dle podmínek 

uvedených ve Stanovách školního parlamentu. Právo předkládat návrhy mají dále:  
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- vedoucí školního parlamentu - 

pedagogičtí pracovníci školy - 

ostatní zaměstnanci školy.  

  

Článek 5  

  

Průběh zasedání zastupitelů  

Ředitel školy zahajuje, řídí a ukončuje zasedání zastupitelstva. Dále stanovuje body programu 

jednání a nechává zvolit dva ověřovatele zápisu ze zasedání, řídí hlasování. Vedoucí školního 

parlamentu vyhlašuje jeho výsledky, kontroluje dodržování bodů programu, délku a účelnost 

příspěvků, monitoruje hlasování a zjišťuje jeho výsledky. Pořizuje také zápis z jednání, který 

předkládá do 14 dnů po zasedání zvoleným ověřovatelům zápisu.  

Ředitel školy, dle stanovených bodů programu zasedání, přiděluje a odebírá slovo zastupitelům  

a hostům přihlášeným do diskuze.  

V zahajovací části zasedání je schválen jeho celý program.  

Nejpozději  po  70  minutách  souvislého  jednání  zastupitelstva  je  vyhlášena  přestávka  v délce  10  

minut.  

V programu jednání je vždy zařazena – jako samostatný bod jednání – diskuze, do níž se mohou přihlásit 
přítomní zastupitelé i hosté, přičemž každý z nich má právo na dva příspěvky v maximální délce  2  
minuty,  celkem  tedy  4  minuty.  Přednostní  právo  příspěvku  do  diskuze  mají  zastupitelé parlamentu, 
potom teprve přihlášení hosté zasedání.  
  

Článek 6 Hlasování zastupitelů  

  

Hlasování  předpokládá  účast  nadpoloviční  většiny  zastupitelů.  Hlasování  se  provádí  veřejně.  Při 
předložení opodstatněného návrhu lze přistoupit k tajnému hlasování pomocí hlasovacích lístků. 
Veřejné hlasování probíhá sčítáním hlasů, přičemž vyjádřením hlasu „pro“ či hlasu „proti“ je po výzvě 
jednoznačně zvednutá ruka.  
  

Článek 7  

  

Ukončení zasedání zastupitelů školního parlamentu  

Ředitel školy prohlásí zasedání zastupitelů za ukončené jestliže:  

a) byly vyčerpány všechny body programu  

b) již se nikdo nehlásí o slovo  

c) v případě jiných závažných důvodů  

 

  

Článek 8 Závěrečná ustanovení  
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Změny, doplňky, nebo schválení nového jednacího řádu schvaluje ředitel školy na návrh zastupitelů. 

Součástí tohoto jednacího řádu je interní dokument „Stanovy školního parlamentu“. Jednací řád 

schválil a vydal školní parlament. Schválený jednací řád nabývá účinnosti 11. 5. 2016.  

  

  

  

Příloha č. 1  

  

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU  

  

Školní parlament je tvořen jedním zástupcem jednotlivých tříd školy. Vedením školního parlamentu 

je pověřen učitel školy.  

  

Cíle školního parlamentu  

  

Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi 

spolužáky v daném třídním kolektivu, učiteli, ostatními zaměstnanci školy.  

Školní parlament dává možnost žákům, prostřednictvím svých zástupců, zapojení do života školy.  

Školní parlament předkládá podněty, návrhy a otázky vedení školy a učitelům. 

Vzájemnou spoluprací je snaha o optimální řešení problémů ve škole.  

  

  

Stanovy školního parlamentu  

  

1. Zástupci jednotlivých tříd (zastupitelé) jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, každý žák 

má ve volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou volbou jednoho zástupce.  

2. Zastupitelé  jsou  voleni  jednou  ročně,  pokud  není  jejich  mandát  předčasně  ukončen.  

V takovém případě ve třídě probíhá nové hlasování a nová volba, shodně s bodem č. 1.  

3. Zastupitelem třídy v parlamentu se může stát kterýkoliv žák třídy.  

4. Školní  parlament  se  schází  3–4 krát  ročně,  popřípadě  podle  potřeby.  Účast  zastupitelů  

je povinná.  

5. V případě absence na zasedání školního parlamentu je třeba omluva podle pravidel Školního 

řádu Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace.  

6. Každý  zastupitel  je  odvolatelný,  může  být  hlasováním  ve  třídě  nahrazen  jiným  členem  

(z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedání apod.).  

7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, při hlasování má každý člen jeden hlas.  

8. Z každého zasedání je pořízena zpráva, která je dána na vědomí vedení školy.  

9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, které jsou v pravomoci ředitele školy.  
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10. V případě,  že školní  parlament neplní  svou  funkci nebo je  zcela formální, může  být jeho 

činnost ukončena ředitelem školy.  

  

Povinnosti zastupitelů školního parlamentu  

  

1. Zástupci  tříd  jsou  povinni  informovat  své  spolužáky  v rámci  třídnických  hodin  o  

průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.  

2. Dotazy  a  návrhy  zastupitelů  jsou  předkládány  v souvislosti  s chodem  školy,  písemně, 

nejméně 5 pracovních dnů před zasedáním parlamentu.  

3. Každý zastupitel musí respektovat případné zamítnutí předložených návrhů ředitelem školy.  

4. Na zasedání parlamentu předkládá zastupitel i návrhy svých spolužáků.  

5. Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.  

6. Každý zastupitel  svolá mimořádné  zasedání  parlamentu, pokud je  o to požádán  více než  

50 % žáků třídy pro vyřešení problému ve škole.  

  

Práva zastupitelů školního parlamentu  

  

1. Vznášet dotazy v případě nejasností ohledně výuky nebo provozu školy.  

2. Seznámit se s výsledky každého projednávaného návrhu nebo připomínky.  

3. Vyslovit svůj názor.  

4. Spolupracovat se třídou.  

5. Spolupracovat se zástupci žáků, kteří jsou ve Školské radě Střední odborné školy.  

  

  

Ing. Klára Ella Grulichová 

  

 tajemnice školního parlamentu 


