
 

 

Interná smernica  č. 10/2017 

Štatút Školského parlamentu pri ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

 

- v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- v súlade so ŠkVP ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 

 

1. Poslanie školského parlamentu 

a) Školský parlament reprezentuje žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a zastupuje ich záujmy vo 

vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom.  vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu 

školy.  

b) Žiacka školská rada sa na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci nazýva Školský parlament ZŠ M. R. Štefánika 

v Lučenci.  

c) Školský parlament na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci tvoria žiaci 4. – 9. ročníka. 

d) Školský parlament sa ustanovuje, ak žiadosť o ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30% 

žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy; 

 

2. Členstvo v školskom parlamente 

 

a) 2 zástupcov tried v školskom parlamente deleguje každá trieda 4. – 9. ročníka, ktorých volia žiaci 

tried v tajných voľbách na triednických hodinách najneskôr do 15. 9 v danom školskom roku.  

b) Na priebeh volieb dohliada rada školy. O výsledkoch volieb do školského parlamentu informuje 

radu školy riaditeľka školy. 

c) Školský parlament tvorí 18 zástupcov tried, ktorí majú zvolených svojich zástupcov pre prípad, ak sa 

zasadnutia v daný deň nemôžu z objektívnych príčin zúčastniť.  

d) Členovia školského parlamentu majú hlasovacie právo (1 hlas = 1 trieda). 

e) Najneskôr do 25. 9 príslušného školského roka sa uskutoční 1. zasadnutie školského parlamentu, 

ktoré si zvolí vedenie školského parlamentu: predsedu a podpredsedu školského parlamentu.  

f) Predsedu a podpredsedu parlamentu si členovia volia na prvom zasadnutí tajným hlasovaní. Na 

zvolenie predsedu a podpredsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov školského parlamentu.  

g) Ak viacerí kandidáti na voľbu predsedu a podpredsedu parlamentu získajú rovnaký počet hlasov, 

vyhlásia sa nové voľby, v ktorých kandidujú už len títo kandidáti.  

h) Ostatné funkcie školského parlamentu sú volené verejným hlasovaním.  

i) Školský parlament si zvolí členov do ďalších funkcií podľa potreby činnosti školského parlamentu: 

nástenkári, kronikár, redakčná rada a pod.  

j) Na ustanovujúcej schôdzi sa schvaľuje štatút školského parlamentu.  

k) O voľbe členov školského parlamentu vyhotoví koordinátor činnosti školského parlamentu zápisnicu 

spolu s predsedom školského parlamentu, ktorú predloží riaditeľovi školy do 30.9 v príslušnom 

školskom roku. 

l) Funkčné obdobie členov školského parlamentu je jeden školský rok.  



m) Členovia školského parlamentu ako zástupcovia tried sú vzorom v učení a správaní ostatným 

spolužiakom, dodržiavajú školský poriadok, sú aktívni, zodpovední, realizujú rovesnícku mediáciu, 

prenášajú informácie do svojich tried, koordinujú a spolupodieľajú sa na plnení plánu činnosti 

školského parlamentu. 

n) V prípade, ak delegovaný člen za triedu porušuje školský poriadok, nepracuje, nezúčastňuje sa 

zasadnutí, môže príslušná trieda na žiadosť školského parlamentu delegovať iného zástupcu triedy. 

 

3. Úlohy školského parlamentu 

 

a) Vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

b) Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

c) Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy. 

d) Predkladá riaditeľovi plán činnosti na školský rok. 

e) Spolupracuje s mládežníckym parlamentom v meste Lučenec. 

f) Organizuje podujatia a aktivity. 

g) Iné 

 

4. Zasadnutia školského parlamentu 

 

a) Zasadnutia školského parlamentu sa realizujú podľa schváleného plánu činnosti školského 

parlamentu na príslušný školský rok a to najmenej 4 x ročne. 

b) Plán činnosti školského parlamentu navrhujú členovia školského parlamentu. 

c) Plán činnosti školského parlamentu je súčasťou ročného plánu práce školy. 

d) Na konci školského roka písomne vyhodnotí školský parlament svoju činnosť a zašle ju riaditeľovi 

školy. 

e) Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov.  

f) Z každého zasadnutia školského parlamentu vyhotoví koordinátor školského parlamentu s vedením 

školského parlamentu zápisnicu a účasť členov dokladuje prezenčnou listinou. 

g) Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

 

5. Koordinátor činnosti školského parlamentu 

 

a) Je pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. 

b) Úlohou koordinátora školského parlamentu je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie 

štatútu školského parlamentu.  

c) Úlohou koordinátora je školského parlamentu je informovať spolu s predsedom školského 

parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu. 

d) Koordinátor školského parlamentu vypracováva plán zasadnutí a vyhotovuje zo zasadnutí zápisnice 

s prezenčnými listinami.  

e) Zúčastňuje sa vzdelávaní v oblasti vedenia a činnosti školského parlamentu a práce s mládežou.  

 

6. Vedenie školy 

 

a) Zúčastňuje sa zasadnutí školského parlamentu podľa potreby. 

b) Prizýva vedenie školského parlamentu na rokovanie o závažných veciach týkajúcich sa potrieb 

a úloh žiakov. 

c) Na činnosť školského parlamentu sú po dohode s riaditeľom školy výdavky uhrádzané zo štátneho 

rozpočtu. 
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