
Š T A T Ú T
Žiackeho parlamentu

Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok

čl. 1
Základné ustanovenia

1. Žiacky parlament (ŽP) je zložený zo zástupcov žiakov, ktorých deleguje triedny
kolektív z 5. - 9. ročníka.

2. Na prvom zasadnutí členovia volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa ŽP.
3. ŽP sa schádza 1-krát mesačne a podľa potreby.

čl. 2
Poslanie

Žiacky parlament sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce
práva dieťaťa:
1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.
6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
9. Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a

bratstva.
Žiacky parlament vytvára nové formy spolupráce žiakov s vedením ZŠ.
Svojou činnosťou umožňuje deťom a mládeži participovať na vytváraní dobrej klímy
v škole.



čl. 3
Ciele

ŽP má nasledovné ciele:
1. Rozvíjať výchovu k demokracii.
2. Zvýšiť záujem o aktivity a činnosť v škole.
3. Možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym problémom a navrhnúť riešenia.

čl. 4
Organizácia činnosti parlamentu

1. Triedne kolektívy žiakov 5. - 9. ročníka delegujú svojich zástupcov do ŽP na jeden školský
rok.

2. Činnosť ŽP koordinuje predseda a podpredseda, ktorých volia členovia ŽP spomedzi seba.
3. Funkčné obdobie všetkých zvolených členov je jednoročné.
4. V prípade rovnosti hlasov na zhromaždení parlamentu má predseda parlamentu právo

dvoch hlasov.
5. Parlament zasadá jedenkrát za mesiac, v prípade potreby aj viackrát v priestoroch budovy

ZŠ.
6. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda ŽP.
7. Predseda parlamentu môže poveriť koordináciou zasadnutia podpredsedu parlamentu.

čl. 5
Rokovanie parlamentu

1. Program rokovania parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo.
2. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh

ktoréhokoľvek člena ŽP, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.
3. Pri prijímaní rozhodnutí je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov ŽP.

čl. 6
Práva a povinnosti člena parlamentu

Práva:
1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky

k činnosti parlamentu.
2. Slobodne vyjadriť svoj názor.
3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.



4. Zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu, využívať výhody poskytované parlamentom.
5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

Povinnosti:
1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných parlamentom.
4. Dbať na kultúru prejavu a reči (počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, používať

spisovné slová vo svojich vystúpeniach).

čl. 7
Vzťahy žiackeho parlamentu s pedagógmi a vedením školy

1. Predseda ŽP informuje vedenie školy o pláne stretnutí.
2. Pedagógovia a riaditeľka školy sú nápomocní pri realizácii činnosti ŽP s prihliadnutím na

dodržiavanie školského poriadku a štatútu ŽP.

čl. 8
Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený na zasadnutí žiackeho parlamentu dňa 14. 09. 2022 a od tohto dňa
nadobúda platnosť.


