
Stanovy Št olnit o parlamentu ZŠ a MŠ Dohí Bojanovice

obecná ustanovení

. Škohí parlament (dále jen Šr;3e uskupení zástupců žáktl5.- 9. tfid a koordinátora ŠP.
o volby do Šp probíhají vždy na zaěittkukaždého školního roku.
l Zakaždou třídu od 5. do 9. ročníku jsou zvoleni maximálně 2 členové ŠP.
. Členové Škohího parlamentu jsou voleni svými spolužáky na jeden školní rok.

" v případě nutnosti (neplnění svých povinnosti) může být člen Šp nadpoloviční větširrou

sr,ých spolužáků odvolán a na jeho místo zvolen jiný zástupce tříd_v.

o koordinátor Šp může odvolat člena parlamentu v případě udělení důtky třídního učitele
z kázeňského důvodu nebo při udělení vyššího výchovného opatření.

. Členové Šp zvolí na prvním zasedáninového školního roku svého předsedu.
o všichni členové Šp mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí

zásada,.1 člen: 1 hlas". Přítomní hosté hlasovací právo nemají.
. Šp zasedá cca2x měsíčně v učebně Hv v předem oznámených termínech.
o Mimořádné zasedání Šp může svolat kteqýkoli člen prostřednictvím předsedy Šp.
o Rozhodnuti Špjsouprovšechny žáky závazná.
. Šp nezasahuje do školních zá|ežitosti,jejichž rozhodování a posuzování patři do

pravomocí vedení školy. Rozhodnutí ředitele školy bude ŠP respektovat,
. Šp nesmí vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se Školním řádem.
o v případě,žepráce Šp bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv

ukončit.
o zasedání Šp jsou přístupná všem žákům i učitelům školy, hlasují však pouze členové Šp.
o zkaždého zasedáni Šrie pořízen zápis,který je umístěn na nástěnce Šp a webu školy.

Cíle Škohího parlamentu

. B),t prostředníkem mezi žáky a učiteli, vyťvořit zpětnou vazbu pro učitele, vedení školy
ažáky samotné.

o předcházet výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování školního řádu.

Povinnosti člena Škotního parlamentu

o pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných zasedání Šp, v případě nutnosti se

předem omluvit a sjednat za sebe náhradu.
o zastupovat řídu při řešení problémů.
. Informovat pravdivě své spolužáky o průběhu zasedání, o projednávaných problémech

a rozhodnutích, ke kte4im ŠP dospěl.
o konzultovat projednávané problémy se spolužáky.
o přednášet náměty z řad spolužáků na zasedáni Šp.

Práva člena Škohího parlamentu

o vyslovit ve Škohím parlamentu svůj názor.
r Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy.
o Radit se o vzniklých problémech se třídou, kterou zastupuje.
. Byt seznámen s řešením každé vznesené pňpomínky.
o Funkce člena Šp je dobrovolná, každý jeho člen má právo ze své funkce odstoupit.

Stanovy Škohího parlamentu byly schváleny Školním parlamentem dne 23. 9. 2021 .
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