
Pokud někdo přemýšlí, co spojení slov v titulku
znamená, pak tento článek napoví a přiblíží, čím se
studentský  parlament  zabývá,  proč  a  kým je zřízen 
a jaké jsou jeho výhody.
Studentský parlament, někdy nazývaný jako žákovský
nebo   školní,   je   tvořen  skupinou  žáků  základních 
a středních škol, buď volených nebo třídním učitelem
vybraných žáků, kteří se pravidelně nebo podle
potřeby setkávají společně se svým koordinátorem,
kterým bývá nejčastěji jeden z učitelů jejich školy.
Samotné založení studentského parlamentu může být
svízelné kvůli chybějící metodice a nedostatku
informací. 
Prvním, a možná nejdůležitějším momentem, je
podpora ze strany vedení školy a kolegů, kteří
koordinátora a členy parlamentu respektují, pomáhají
a spolupracují při společných aktivitách. Dalšími
otázkami, na které je potřeba odpovědět hned na
začátku, jsou  místo, čas a frekvence setkávání   členů 
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parlamentu. V tomto bodě je důležitá vlastnost
každého „parlamenťáka“, a to ochota pracovat nad
rámec   školních   povinností,   trávit   svůj   volný  čas 
o  přestávkách,  před   nebo   po  vyučování  ve   škole 
a dobrovolně připravovat akce pro ostatní spolužáky
nebo veřejnost.
Svoje cíle si každý parlament nastaví sám a někdy se
utváří podle potřeb samovolně. Jednotlivá setkání
můžou sloužit jako nejrychlejší způsob předání zpráv
směrem  k  jednotlivým třídám.  Zároveň i požadavky,
dotazy, stížnosti a otázky směřující na vedení školy
jsou z řad žáků předány zástupcům parlamentu a na
schůzkách    za   účasti   vedení   školy    zodpovězeny 
a zpětně distribuovány do tříd. Členové parlamentu
také plánují a realizují různé kulturní, zájmové,
pohybové a jiné aktivity pro své spolužáky, učitele
nebo veřejnost.

Benefitem   členství   v   parlamentu   je   samotná   seberealizace   každého  z  přítomných,  který  přináší 
a předkládá návrhy na aktivity nebo změny ve škole, přispívá k vytváření pozitivního klima a aktivnímu
dění  ve  škole,  reprezentuje  sebe  a  svoji  třídu  a  i  přes  dřívější  ranní  vstávání  nebo pozdější odchod 
ze školy se stává důležitým aktérem, který stojí v centru veškerého školního dění.

Studentský parlament na naší škole má více než desetiletou tradici. Jeho vznik byl
spojený s hledáním inspirací, společných cílů a možností.

Studentský parlament Městského gymnázia a SOŠ Úpice

Současnou podobu studentského parlamentu zformovali sami
žáci. Každá třída nižšího i vyššího gymnázia a střední odborné
školy si vybírá ze svého středu dva zástupce, kteří třídu
zastupují a jsou prostředníky mezi třídou, třídním učitelem,
vedením školy a ostatními členy studentského parlamentu.
Mezi nejčastější, zároveň i nejoblíbenější, aktivity patří plánování společných akcí, kde se třídy společně
setkávají. Realizace nápadu většinou připadne na jednu třídu, která akci zorganizuje od plakátů až po
finále spojené s fotografováním a vyhodnocováním. Tradiční akcí, která „nastartuje“ studentský
parlament,  je  studentský  trojboj  a  turnaj v malé kopané pořádaný Místní akční skupinou Království -
Jestřebí hory, o.p.s.  na začátku září.  Na této akci  zajišťujeme  dohled  a  pomoc  u jednotlivých disciplín. 
V  loňském  roce  byla  nejúspěšnější  událostí  takzvaná „Krabice od bot“, do  které  žáci  dokázali  zapojit 
i veřejnost. Jedna z místností na gymnáziu byla vyčleněná prázdným krabicím od bot, které se nad
očekávání  rychle  plnily  různými  vánočními  dárky  podle  věkových  skupin dětí a byly odvezeny dětem 
z dětských domovů. Další úspěšnou akcí bylo zapojení se do Evropského  dne  pro  cystickou  fibrózu
pod  názvem  „Větrníkový  den“.   Vznikl  z  toho  projekt,  který na jedné straně přiblížil problematiku
tohoto onemocnění a zároveň přivedl žáky ve volném čase do třídy, kde si každý vyrobil a vyzdobil
vlastní větrník, kterým tuto akci podpořil. Jaro bývá již pravidelně spojené s irským svátkem Sv. Patrika,
kdy  se  škola  zbarví  do  zelené  a  je  vyzdobena  irskými  symboly.  Zapojujeme  se  v  posledních  letech 
i do akce MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. „Vlajka pro Tibet“, která je podporována za účasti
veřejnosti  a  proložena  ochutnávkou tibetského čaje,  prezentacemi  nebo kvízy s tibetským podtextem.

V rámci projektu MAP Trutnovsko II bychom rádi přispěli k tomu, aby se koordinátoři studentských,
žákovských  nebo  dětských  parlamentů  blíže poznali,  potkávali  a  třeba  se  i  vzájemně  inspirovali. 



Jak to všechno začalo…
S nápadem vytvořit dětský parlament (DP) přišel v roce 2003 pan učitel Jan Balcar. Oslovil paní učitelku
Ivetu Jiříčkovou, která pracuje jako metodik prevence rizikového chování, zda by nechtěla tuto organizaci
založit  i  u  nás  ve  škole. Nápad  se všem líbil, proto byli  na školení, které  pořádalo DDM Déčko Náchod,
vysláni zástupci jednotlivých tříd. Po návratu se iniciativy chopila žákyně tehdejší 8. A třídy Klára Špetlová,
která se stala průkopníkem slavných „Víkendovek“.
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 Je mnoho aktivit, které jsme absolvovali, jsou další, které jsou zatím
odloženy. Pokud se potkají lidé, kteří mají nápad s těmi, kteří mají vůli
a čas, pak naši žáci po sobě zanechávají stopu ve formě okamžiků,
které stojí za to si pamatovat, vzpomínat a vracet se k nim. A za to jim
patří veliký dík. 

Petra Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu
Městského gymnázia a SOŠ Úpice

Dětský parlament při Základní škole Úpice-Lány

Současnost…
Dlouhou dobu jsme byli ojedinělá škola v celém okolí, kde je činnost DP zaměřena
především na volnočasové aktivity. Členové vymýšlí a organizují různorodé akce, které
oživují a zpříjemňují školní docházku. Postupem času se stali spoluorganizátory akcí,
které pořádá škola pro veřejnost. Jejich pomoc je nezbytná.

Při setkání s vedením školy mohou využít své funkce
také  k  přednesení  stížností  či požadavků.  Za celoroční
práci jsou ti nejpilnější odměněni nejen věcnými dary, ale
i výletem dle vlastního výběru. Díky dětskému
parlamentu se škola již několikrát zapsala do České knihy
rekordů (Víčková pyramida 2006, Škola plná sněhuláků
2009, Škola plná Martiňáků 2013). Veškerá činnost DP je
zdokumentována    ve   fotogalerii    na   stránkách   školy 
a v současné době i na facebooku. Mezi „nej“ akce, které
pořádá DP v současné době patří: Strašidelná stezka,
Medové  trhy,  Bleší  trh,  Vánoční  show,  Srdíčkový den, 

Den učitelů, Rej čarodějnic, diskotéky, Víkendovky, tematické dny se soutěžemi pro mladší spolužáky  nebo
Všesportovní setkání v Havlovicích. Všem členům, bývalým i současným, patří velké poděkování za jejich
práci a skvělé nápady. Činnost DP podporuje vedení školy i učitelé. 

Iveta Jiříčková, koordinátorka DP při ZŠ Úpice-Lány
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Ve školách a školkách se také v době nouzového stavu
pořád něco děje. Platí to i pro vzdělávací zařízení
zapojená do projektu Místní akční plán Trutnovsko II.
Realizační tým projektu například pořádá pravidelné
videokonference ředitelů škol. „Na posledním setkání
ředitelů se řešila poptávka učitelů a rodičů po webinářích
zaměřených na nástroje k online výuce. Zájem je také o
ukázkové hodiny. Pracujeme na tom, aby i tyto potřeby
byly uspokojeny,“ prozrazuje Jan Balcar,  ředitel   Místní 
 akční  skupiny  Království   – Jestřebí hory, o.p.s.,   která   
je   nositelem  projektu.

Zajímavá akce se v našem regionu chystá v oblasti čtenářské gramotnosti. Na jednání pracovní skupiny
pro rozvoj čtenářské gramotnosti se zrodil nápad umožňující propojení školáků s menšími dětmi. Žáci
základních  škol  by načetli  krátké  pohádkové  audioknihy,  které  si  pak poslechnou děti v mateřských
školách. Realizační tým Místního akčního plánu Trutnovsko II rovněž zkompletoval přehled výchovných
poradců a metodiků prevence na školách s cílem tyto pracovníky ještě více propojit a přispět tak k jejich
užší spolupráci. Pro rodiče bychom rádi uspořádali workshop s Andreou Csirke, spoluautorkou
elektronického průvodce „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?“. Osvědčenou e-knihu jsme pro
potřeby škol zakoupili. Aktuálně probíhá také výzva pro žáky druhého stupně základních škol s názvem
„Fotíme náš region“. Zvěčňovat je možné zajímavá místa v regionu, momentky, krajinu nebo památky. Pro
každou ze zapojených škol budeme mít připravenou odměnu. Jednou měsíčně vychází Zpravodaj MAP,
každé číslo je tematicky zaměřeno. Toto březnové vydání si posvítilo na školní parlamenty. V této
souvislosti upozorňujeme na online setkání koordinátorů těchto parlamentů, které se uskuteční v úterý
16. března od 13:30 h. 
                                                                                                                                                                         Petr Záliš

Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám budou zasílány e-mailem. Kompletní přehled najdete na stránkách
www.kjh.cz v sekci Místní akční plány.  Neváhejte nás kontaktovat na zalis@kjh.cz, případně  na telefonním čísle 
731 453 724. Zpravodaj vychází jen elektronicky a je zasílán partnerům zapojeným do projektu MAP Trutnovsko II. 

Školáci načtou audioknihy pro malé kamarády

MAP Trutnovsko II - plánované akce

Pá 12.3. Uzávěrka fotovýzvy pro žáky 2. stupně ZŠ "Fotíme náš region"

St 10.3. od 13:45 

Webinář pro ředitele "Jak zvládnout zápisy do MŠ a ZŠ" se Svatavou Odlovou

Út 16.3. od 13:30 Setkání koordinátorů studentských / žákovských / dětských parlamentů

Čt 18.3. od 13:45 

Online kulatý stůl s řediteli MŠ a prvního stupně ZŠ

Čt 11.3. od 13:00 

Webinář pro učitele a rodiče "Google Meet - vychytávky pro pokročilé"

St 24.3. od 13:00 

Webinář pro učitele a rodiče "Microsoft Teams - vychytávky pro pokročilé"

Webinář pro učitele a rodiče "Triky, jak zefektivnit online hodinu"Čt 8.4. od 13:45 

St 24.3. od 14:00 Online kulatý stůl s řediteli ZŠ úplných, ZUŠ a Městského gymnázia Úpice

http://www.kjh.cz/plany.php

