
Volby do školního parlamentu ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova 8, pro 

školní rok 2018/2019 

 

Samotné volby do ŠP je správně nastavený směr, kterým se chce naše škola 

vydat. Vždy je co vylepšovat, ale základní kameny školní demokracie budou 

tímto krokem položeny. Jak jinak žáky učit demokracii? Povídat jim o ní? To je 

málo. Není nad to si něčím projít, něco zažít, co je praktické a využitelné v 

životě, osvojit si dovednost a zaujmout k danému postoj. 

 

Díky aktivnímu zapojení žáků při sestavování školního parlamentu 

budeme u nich rozvíjet uplatnění demokratických principů a hodnot na půdě 

samotné školy. V případě ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova půjde o žáky 5. až 

9. ročníku. V našem případě budou osloveni žáci z devátých tříd s výzvou 

podílet se na přípravě a organizaci voleb. Tito vybraní žáci přijmou 

zodpovědnost za to, že volby po organizační stránce proběhnou hladce, že se 

při sčítání hlasů nedopustí závažné chyby a že výsledky voleb graficky zpracují 

na počítači a předají k uveřejnění (web, Edupage, školní časopis). Na závěr 

proběhne jmenování nových členů školního parlamentu. 

Při volbách do školního parlamentu bude uplatněn systém relativní 

většiny, kde je k získání mandátu zapotřebí více hlasů, než obdrželi ostatní 

kandidáti. Členy ŠP se stanou 3 kandidáti dané třídy s nejvyšším počtem hlasů.  

Volby do školního parlamentu probíhají tajně a jsou jednokolové. Na 

hlasovacím lístku se zatrhnou 2 kandidáti za třídu. Každý volič hlasuje jednou. 

Volič má právo se hlasování zdržet, nikdo tak není povinen volit. Právo volit při 

volbách do školního parlamentu mají žáci tříd 5. - 9. ročníku, kandidovat do ŠP 

mohou žáci tříd 5. - 9. ročníku. Volby nebudou platné, pokud se k volební urně 

nedostaví více než polovina žáků. V tomto případě se vypíše náhradní volební 

termín. Tehdy se však musí k volbám dostavit všichni žáci přítomní v ten den ve 

škole. Volby proběhnou dopoledne během HTU. Volič se musí prokázat vlastní 

žákovskou knížkou (ŽK). Bez ŽK nebude moci uplatnit své volební právo. Datum 

voleb je stanoveno na pondělí 8. října 2018. Volební místnost bude připravena 

na komunální volby, které proběhnou 5. a 6. října 2018, a bude využita 

k volbám do ŠP. 

 



Příprava organizace voleb proběhne v měsíci září 2018 především v HTU, 

v předmětech Vko, Čj, Vv, Pč, Inf v 9. ročníku (garantem je koordinátorka 

školního parlamentu paní učitelka Alena Svobodová) 

•vytvořit, vytisknout a orazit razítkem školy hlasovací lístky 

•sestavit, vytisknout a orazit razítkem školy seznamy voličů 

•připravit si v počítači soubory, do kterých budou přenášeny údaje o volební 

účasti a výsledcích voleb 

•vytvořit informační leták o volbách 

 

Průběh voleb: 

Ve volební komisi zasednou žáci ze tříd 9. ročníku. Do volební místnosti 

vstupují třídy jednotlivě společně s TU, kteří mají také volební právo. Aby se 

údaje o volební účasti a výsledky voleb rychle zpracovaly, připraví žáci v 

tabulkovém procesoru soubory, do kterých se výsledná data mohou rovnou 

zanášet. Informace voličům o průběhu voleb budou předány žákům v hodinách 

Vko a HTU.  Jako první odvolí členové volební komise a žáci 9. ročníku, následně 

8. ročník, 7. ročník, 6. ročník a 5. ročník. Organizaci dne a výuku v 9. ročníku 

upraví ZŘ po konzultaci s koordinátorkou ŠP. Při příchodu tříd do volební 

místnosti budou žáci (voliči) ještě koordinátorem ŠP poučeni o tom, co je čeká a 

co je nutné udělat pro to, aby jejich volba byla platná. Poté se odeberou k 

volební komisi a po zkontrolování identifikace (ŽK) volič upraví hlasovací lístek 

na místě tomu určeném a následně hlasovací lístek vhodí do volební urny. 

Jakmile odvolí všichni žáci školy, bude volební urna "zapečetěna" papírovou 

lepenkou. Vrchní část lepenky bude ještě na dvou místech oražena razítkem 

školy. Členové volební komise mohou začít sčítání hlasů. Nejprve se spočítá 

volební účast. Pokud bude vyšší než 50 %, budou volby uznány platnými a 

přikročí se ke sčítání hlasů udělených jednotlivým kandidátům. Veškeré 

výsledky budou následně převedeny do tabulkového procesoru, a budou tak 

připraveny k oficiálnímu uveřejnění následující den. 

V úterý 9. 10. 2018 budou žáci na začátku 1. vyučovací hodiny 

prostřednictvím školního rozhlasu seznámeni s výsledky voleb. Výsledky byly 

zároveň uveřejněny na oficiální nástěnce ŠP a současně pak na webových 

stránkách školy v sekci Školní parlament a v novém vydání školního časopisu. 



Na první schůzce se potkají noví zástupci ŠP v pátek 12. 10. 2018 

v klubovně ŠP. Společné seznámení proběhne také jako seznámení se 

s jednotlivými kampaněmi žáků – zástupců ŠP.  

 

Volební programy kandidátů: 

Kandidáti z jednotlivých tříd si musí sestavit volební program. Ten 

vznikne na základě zmapování současné situace ve škole. Co žáci chtějí změnit? 

Co jim nevyhovuje? V čem chtějí pokračovat? Na tuto debatu je prostor právě 

na HTU a v předmětu Vko, Čj – sloh a komunikace. Už jen tento krok poskytne 

vedení školy velmi dobrou zpětnou vazbu, co se ve škole daří a co nikoli, na co 

je potřeba se zaměřit, s čím je nutné pracovat. Situaci ve škole mohou dospělí 

vidět jinak než samotní žáci. A právě zabývat se tím, co žáci označují jako 

problematické, je jedním z faktorů, který pozitivně ovlivňuje klima školy. 

 

Výběr kandidátů proběhne při třídnických hodinách.  Třídní učitelé zjistí, 

kdo má o práci ve školním parlamentu zájem, jakou má vizi a myšlenky, co by 

chtěl uskutečnit, jaké změny by daná třída chtěla ve škole realizovat a jakým 

způsobem je chce provést. Na základě této diskuse se vyprofilují samotní 

kandidáti do školního parlamentu. Pokud by bylo více uchazečů, je možné 

vytvořit kandidátku libovolnému počtu žáků dané třídy. Záleží na zvážení třídy. 

Třídy nominují žáky do školního parlamentu a jména kandidátů oznámí TU 

koordinátorovi ŠP. Na nástěnce ŠP budou uvedené všechny základní informace 

k volbám z hlediska organizace od 4. 9. – 27. 9. 2018. 

 

Cílem voleb je dát školnímu parlamentu větší vážnost. Školním 

parlamentem žijí všechny třídy od 5. – 9. ročníku a u žáků se rozvíjí klíčové 

kompetence. Zároveň je naším zájmem učit žáky demokracii, ukázat jim, co je 

čeká, až se stanou plnoletými a budou vybírat kandidáty při volbách tak, jak to v 

současnosti činí dospělí. Cesta tedy pokračuje přes uspořádání skutečné volební 

kampaně a samotných voleb. Tím se dostáváme i k realizaci průřezového 

tématu Výchova demokratického občana. Pojmenovávat skutečné problémy, 

které žáky ve škole tíží, a začít tyto problémy společně řešit v tu chvíli posouvá 

školní parlament na jinou úroveň. To již není jen hraní si na školní demokracii, 

je to opravdová školní demokracie. A pokud by takovýto model zůstal zachován 



i v budoucích letech, stal by se vlastně běžnou součástí života školy, a tím by 

přispíval k udržování jejího příznivého klimatu. 

Jde především o to vybrat na základě volebního programu, který budou 

mít jednotliví kandidáti, z žáků školy vždy z každé třídy 5. – 9. ročníku 3 

zástupce do ŠP. Všichni vítězové voleb budou určovat, čím se bude ŠP prioritně 

zabývat, tzn. bude se vycházet z volebních programů třech úspěšných 

kandidátů. Ti totiž dostali nejvíce hlasů, tudíž zájmem většiny žáků školy je 

zabývat se tím, co chtějí změnit či vylepšit. Ustavený a pravidelně se scházející 

školní parlament bude fungovat od 12. října vždy v pátek od 7:00 – 7:45 (vždy 

1krát za 14 dnů).  

 

Zahájení a ukončení volební kampaně 

V pondělí 1. 10. 2018 bude zahájena volební kampaň. Zakončení volební 

kampaně je v pátek 5. října 2018. 

 

Prezentace jednotlivých kandidátů: 

- Nástěnky ve třídách 

- Paravány u jídelny 

- Nástěnka ŠP u šaten 4. – 5. ročníku 

- Webové stránky školy 

 

Předvolební plakáty: fotografie kandidátů, u nichž budou údaje o tom, z jaké 

jsou třídy, o jaké změny usilují atd. Obdobné informace budou současně 

uveřejněné na webových stránkách školy v sekci Školní parlament. Třetí 

oficiální prezentací ze strany školy bude vydání speciálního volebního čísla 

školního časopisu. Propojení volební kampaně a školního časopisu je krokem, 

který má do budoucna připravit "půdu" pro užší spolupráci. 

 

Kromě toho mají kandidáti možnost prezentovat se ve školním rozhlasu v 

podobě krátkého volebního  tříminutového spotu v pondělí 1. 10. od 8:00.   

 



Takto uskutečněná volební kampaň má několik cílů. Prvním je rozvoj 

klíčových kompetencí. Žáci v průběhu kampaně pracují s různými informacemi, 

pro svoji potřebu si je jistým způsobem třídí a následně je využívají. Pro 

kandidáty je nutné naučit se uvádět věci do souvislostí. Na různých úrovních, 

zejména mezi žáky, se bude diskutovat o nejrůznějších problémech ve škole, 

kandidáti v rámci volebních programů nabízí varianty řešení problematických 

záležitostí, učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu, naslouchat promluvám 

ostatních kandidátů, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, 

obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat. V rámci tříd bude rozvíjena a 

posilována spolupráce jak mezi samotnými žáky, tak mezi žáky a třídním 

učitelem. 

Druhým cílem je realizace průřezového tématu Výchova demokratického 

občana, konkrétně tematického okruhu Občanská společnost a škola. Jak jinak 

aktivně zapojit žáky do samosprávy? Volby i kampaň pro toto naplnění 

jednoznačně poskytují potřebný prostor. Kromě průřezového tématu je zde i 

přímá vazba na vzdělávací předmět Výchova k občanství. Ve vzdělávacím 

obsahu tematického okruhu Člověk ve společnosti nalezneme téma Naše škola. 

A právě volební kampaň poukáže na to, co se ve škole daří a co naopak nikoli, 

nad čím je potřeba diskutovat, co změnit apod. 

Dalším cílem je dát školnímu parlamentu určitou vážnost. Žáci-voliči 

dávají mandát svým spolužákům, aby za ně rozhodovali v záležitostech, které se 

týkají všech. Dále chceme žáky přímo seznámit s prvky demokratické 

společnosti, a připravit je tak na život občana v demokratickém státu. Občané-

voliči dávají hlas tomu, o kterém se domnívají, že za ně bude řešit problémy, 

které je trápí. Tímto způsobem tak občané ovlivňují i chod státu. A stejně tomu 

je v případě školního parlamentu. Díky němu mohou žáci ovlivňovat chod školy 

tím, že budou upozorňovat na problémy, které jim nejsou lhostejné. 

 

Informace k volbám zpracovala Alena Svobodová s podporou metodického 

portálu www.rvp.cz 

 

Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1600/SKOLNI-PARLAMENT---VOLBY.html/ 

http://www.rvp.cz/

