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aneb
Už  patnáct  let  společně



Koordinátorky 
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Řekneme vám…
• Kdo  jsme?

• Co  děláme?

• Jak  fungujeme?

• Jak  pomáháme?

• Kam  směřujeme?



Kdo  jsme?

• vždy dva zástupci z každé třídy z 3.-9. ročníku
• partička 30 parlamenťáků z Mokré, Horákova, Velatic, 

Hostěnic a z Brna
• 22 holek a 8 kluků
• 12 prvostupňáků, 16 druhostupňáků a 2 učitelé





• na začátku každého roku si třída zvolí 

dva zástupce 

• parlamenťákem může být každý,  kdo chce 

a dostane důvěru spolužáků 

• mít zástupce v parlamentu není povinnost, 

ale možnost

• rekordmankou je dnes již středoškolačka 

Eliška Růžičková, která svoji třídu 

zastupovala 7 let



Typický  parlamenťák

• je komunikativní, zodpovědný, aktivní, tvořivý, 
kamarádský, sebevědomý

• spolupracuje, řídí, organizuje, tvoří, rozhoduje, 
pomáhá



Co  děláme?

• podílíme se na organizaci 

většiny akcí školy



Tradiční akce



Jarní a podzimní kolo soutěže 
ve sběru starého papíru 

(průměrně 15 tun)



Předvánoční žákovský ples a Valentýnské 
trsáníčko (cca 250 dětí)



Každoroční beseda se starostou 
obce Mokrá-Horákov



Speciální akce



Ekologické  
Recykluj, budeš cool
Nakrmte housenku 

Kelímkování



Dobročinné

Vítání jara

Minibazar

Žákovská akademie 

Běh pro Afriku



• dvakrát do roka vydáváme  16stránkový 
časopis Školní půlročník aneb…

• vyšlo neuvěřitelných 24 čísel a věnujeme se 
pravidelně tématům prevence





Jsme  zcela  finančně  samostatní

• příjmy: cca 50 000 Kč 

• (2 x 20 000 Kč sběr + 10 000 Kč knižní bazar)

• výdaje: cca 40 000 Kč 

• (2 x 8 000 Kč tisk časopisu + 14 000 Kč adopce Vincenta 

+ 5 000 Kč ples + 5 000 Kč odměny)

• zbytek: cca 10 000 Kč hlasování (relaxační vaky,        
raznice na odznaky, trička školy, preventivní          
program pro celou školu Zdraví dětem)



Jak  fungujeme?

• scházíme se vždy jednou 

za 14 dnů v úterý v 7.00 

na ranní schůzce

• během roku máme tři celodenní setkání 
(seznamovací, organizační a hodnotící)

• a výlet za odměnu (naposledy ZOO Zlín)

• navrhujeme, připomínkujeme, 
hlasujeme





STATUT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

 

Obecná ustanovení 

 

• Žákovský parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku 

školního roku. 

• V každé třídě od třetí do deváté třídy jsou voleni dva až tři zástupci. 

• Koordinátorem je učitel školy jmenovaný vedením školy. 

• Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři 

měsíce. 

• Schůzku svolává koordinátor, nebo jakýkoli její člen. 

• Zástupci tříd se schází v atmosféře otevřené komunikace, důvěry a 

vzájemného respektu. 

• Z každého jednání je pořízen zápis, který je vyvěšen na webových 

stránkách školy a nástěnce žákovského parlamentu. 

 

Cíle žákovského parlamentu 

 

• Vytvořit „most“ mezi učiteli a žáky školy, posílit vzájemnou důvěru. 

• Vytvořit zpětnou vazbu pro žáky, učitele a vedení školy. 

• Umožnit žákům podílet se na chodu školy prostřednictvím svých dotazů, 

připomínek a vlastních námětů. 

• Podporovat přátelské vztahy mezi žáky jednotlivých tříd. 

• Naplnit v praxi práva žáků, naučit je jich využívat, ale také přebírat 

odpovědnost za dění ve škole a spoluzodpovědnost za její postavení. 

 

Činnost žákovského parlamentu 

 

• Zástupci tříd mají právo dotazovat se všech učitelů a vedení školy na 

nejasnosti spojené s výukou a provozem školy. 

• Každý dotaz bude vždy prošetřen a výsledek oznámen žákům. 

• Zástupci hájí zájmy třídy a každého jejího člena, spolupracují 

s ostatními žáky třídy a informují je o záležitostech projednávaných na 

schůzkách.   

• Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli, kteří jim pomáhají 

prosazovat náměty žákovského parlamentu ve třídě. 

• Jednou za půl roku tvorba školního informačního časopisu o dění ve 

škole a jeho následná distribuce mezi žáky školy a rodiče. 

• Zástupci tříd se spolupodílejí na organizaci akcí. 
 



Jak pomáháme?

• mnoho let organizujeme sběr víček pro nemocné děti

• částkou 5000 Kč přispíváme na chov lachtanů v ZOO Zlín

• symbolické vstupné z žákovského plesu věnujeme potřebným 
lidem z našeho okolí

• několik let jsme vyráběli a v předvánočním čase předávali 
dárky dětem ve fakultní dětské nemocnici



Od roku 2008 máme adoptovaného 
Vincenta Opundu z Keni 



A co ta prevence?

• Jsme mostem. Mezi žáky a učiteli, mezi 
jednotlivými třídami, mezi malými a velkými.

• Jsme spolu. Zažíváme, tvoříme, spolupracujeme, 
diskutujeme, hlasujeme.

• Máme přehled. Víme, co se u nás 

ve škole děje. Pomáháme si. 





Naši deváťáci 

Kateřina Pohlová, parlamenťačka za 9. A 
Tomáš Vítek, parlameťák za 9. B

Natočil
Ondřej Burian, parlamenťák za 8. B



Kam směřujeme?

• Jen výš... Společně. 

• Nechceme školu jen přežít, 

ale chceme si to užít. :-)



Děkujeme za pozornost 
a (s)mějte se dobře


