Jednací řád Školního parlamentu
při ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem
Smyslem existence ŠP je zajištění vlivu žáků na rozhodování v záležitostech školy
a získání důležitých informací od vedení školy a ostatních pedagogů. Zástupci
jednotlivých tříd mohou vznášet dotazy, připomínky a požadavky, ale také přicházet
s vlastními náměty na zlepšení práce školy.
Všichni žáci mají školy mají volební právo. Znamená to, že do ŠP mohou volit a
být zvoleni.
Školní parlament je tvořen zástupci všech tříd 5.- 9.r. (v případě zájmu mohou do
záležitostí ŠP zasahovat také žáci 1. – 4. r., hlasovací právo mají stejné jako ostatní
zástupci ŠP). Pokud o práci v ŠP třídy 1. – 4. r. nemají zájem, jsou starší zástupci ŠP
vysíláni do těchto tříd a informují žáky o dění parlamentu.
ŠP se schází podle potřeby. Předseda ŠP oznámí schůzku vedení školy, nebo
styčným pracovníkům školy a oficiálně oznámí datum a místo schůzky.
Každý žák školy má právo volit předsedu.
Při každém hlasování má každý žák školy vždy jen jeden hlas. Rozhodnutí je
právoplatné, pokud hlasuje nadpoloviční většina. Při stejném počtu hlasů je vyhlášeno
druhé kolo hlasování. Pokud znovu dojde k rovnosti hlasů, nebo nebude přítomna
nadpoloviční většina žáků, rozhoduje o výsledku volby ŠP. Kandidát s druhým nejvyšším
počtem hlasů je zvolen jako místopředseda. Pokud se ŠP usnese na nějakém stanovisku,
připomínce apod., je toto usnesení předneseno ředitelce školy prostřednictvím předsedy
nebo místopředsedy. Ředitelka je povinna se usnesením a návrhy Š zabývat a obeznámit
jeho vedení se svým stanoviskem a rozhodnutím do sedmi dnů.
ŠP spolupracuje se styčnými pracovníky z řad pedagogů (Mgr. Simona Sabáková,
Mgr. Michaela Trojanová). Tito pracovníci nemají právo hlasovat, ale mohou se k dané
věci vyjádřit s připomínkami, nesouhlasy či návrhy.
Člen ŠP může být na návrh kmenové třídy nebo členů ŠP kdykoli odvolán, jestliže
pro to jsou důvody (neplnění svých povinností apod.). Každý člen má také právo o své
odvolání požádat (své rozhodnutí kolegům zdůvodní). V případě odvolání či odstoupení
proběhne doplňková volba na prázdné místo.
Členové ŠP nesmí být jakoukoli formou postihováni za vyjadřování názorů svých
či parlamentu jako celku, pokud jednají v souladu se základními pravidly slušného
chování.
Dění parlamentu bude zaznamenáváno. Poté budou hlavní body a závěry jednání
vyvěšeny na nástěnce ŠP a webových stánkách školy.
Lysá nad Labem 5.9.2011

