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Štatút Školského parlamentu pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

 

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 
 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/2018 Z. z. zo 7. februára 2018,  

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade  

s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe  

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom  

zabezpečení, Školský parlament (ďalej len ŠP) pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci  

vydáva tento štatút školského parlamentu.  

 

Článok I. 

Základné ustanovenie  

 

1. Školský parlament sa zriaďuje pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci.  

2. Sídlom Školského parlamentu je Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec. 

 

Článok II.  

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu 

 

1. Školský parlament je zriadený podľa § 26 zákona NR SR č. 54/2018 Z.z. zo 7. februára  

2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 26  

a v súlade s ustanovením Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  

republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z. určujú podrobnosti  

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  

a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci Gymnázia Antona Bernoláka v Senci.  

2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa  

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri  

tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.  

3. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.  

 

Článok III.  

Činnosť školského parlamentu 

 

1. Školský parlament sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci  

školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, 

2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov  

vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy,  

zastupuje žiakov aj navonok.  

3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.  

4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.  

5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.  

6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov v Rade školy.  

7. Školský parlament podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí. 

8. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná  

väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  

prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci  

voľby a odvolania zástupcu žiakov do Rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  

všetkých členov školského parlamentu.  

9. Školský parlament sa môže zúčastňovať podujatí organizovaných v spolupráci s mestom alebo vyšším 



2 

 

územným celkom. 

10.  Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, 

ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh 

zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského 

parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu. 

  

Článok IV.  

Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jeho členov 

 

1. Školský parlament má počet členov 13. 
2. Členmi školského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.  

3. Pre potreby voľby členov školského parlamentu sú žiaci rozdelení do volebných obvodov. Každá trieda 

reprezentuje jeden volebný obvod. 

4. Každá trieda si spomedzi svojich žiakov volebného obvodu zvolí jedného zástupcu do školského 

parlamentu. Zástupcom triedy v školskom parlamente sa stáva kandidát/kandidátka, ktorý/-á získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých žiakov triedy (daného volebného obvodu). Trieda (volebný obvod) o 

danej voľbe vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje: a) počet prítomných žiakov v čase voľby, b) počet a 

menoslov kandidátov, c) počet hlasov pre jednotlivých kandidátov, d) dátum voľby, e) meno víťaza volieb 

ako člena školského parlamentu. Takúto zápisnicu podpísanú triednym učiteľom následne trieda doručí do 

vlastných rúk proti podpisu aktuálnemu predsedovi školského parlamentu. 

 

5. Školský parlament má predsedu, podpredsedu a jedného zástupcu žiakov v rade školy.  

6. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy, volia členovia školského parlamentu tajným  

hlasovaním. Takýto žiak musí mať v čase volieb najmenej 15 rokov, musí v hlasovaní za člena rady školy 

získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov školského parlamentu. Jeho funkčné obdobie sa zhoduje 

s funkčným obdobím rady školy, pričom počas celého obdobia trvania funkčného obdobia rady školy musí 

byť riadnym žiakom školy. 

7. Predsedu a podpredsedu školského parlamentu si spomedzi seba volia členovia školského parlamentu.  

8. Na zvolenie predsedu a podpredsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov školského parlamentu. 

9. Z každej voľby sa robí zápisnica obsahujúca: a) dátum voľby, b) počet a menoslov prítomných členov, c) 

počet a menoslov kandidátov, d) počet hlasov pre jednotlivých kandidátov, meno víťaza volieb.  

10. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu a členov školského parlamentu je 18 mesiacov. Funkčné 

obdobie každému členovi parlamentu začne plynúť dňom jeho zvolenia. Prvé funkčné obdobie v zmysle 

tohto štatútu začína plynúť členom školského parlamentu od 10.októbra 2022. 

11. Každý člen školského parlamentu má právo vzdať sa svojho členstva v školskom parlamente bez udania 

dôvodu. Toto právo vykoná písomným vyhlasením s uvedením dátumu, od ktorého sa vzdáva členstva a 

následne dané vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa členstva v školskom parlamente 

doručí predsedovi, resp.v prípade jeho neprítomnosti podpredsedovi školského parlamentu. Ukončenie 

mandátu danému členovi plynie od dátumu, ktorý uviedol na vlastnoručne podpísanom písomnom vyhlásení. 

 

Článok V.  

Práva a povinnosti člena školského parlamentu 

 

1. Člen má právo:  

a) voliť a byť volený,  

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu, podpredsedu školského parlamentu a 

zástupcu žiakov do rady školy,  

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a 

slobodne sa k nim vyjadrovať,  

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,  

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, nápady, prípadne materiály.  

2. Člen školského parlamentu je povinný:  
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a) zúčastňovať sa na zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich  

zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu 

podľa tohto štatútu a školský parlament má právo nadpolovičnou väčšinou všetkých členov školského 

parlamentu takéhto člena zbaviť členstva v školskom parlamente a požiadať príslušný volebný obvod (triedu) 

o zvolenie svojho nového reprezentanta do školského parlamentu, 

b) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi  

predpismi.  

Článok VI.  

Povinnosti predsedu školského parlamentu 

 

1. Predseda školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť školského parlamentu a koná 

v jej mene.  

2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.  

3. Pri uznášaní má predseda školského parlamentu jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen školského 

parlamentu.  

4. Predseda školského parlamentu je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.  

 

Článok VII.  

Povinnosti podpredsedu školského parlamentu 

 

1. Podpredseda školského parlamentu zastupuje predsedu školského parlamentu (počas jeho neprítomnosti 

alebo neobsadenosti funkcie predsedu školského parlamentu v plnom rozsahu)  

a napomáha jeho činnosti v prípade potreby.  

2. Pri uznášaní má podpredseda školského parlamentu jeden platný hlas, ako aj každý iný člen školského 

parlamentu.  

Článok VIII.  

Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy 

 

1. Zastupuje záujmy nielen členov školského parlamentu, ale všetkých žiakov školy v rade školy.  

2. Informuje v prípade potreby členov školského parlamentu o obsahu a výstupoch zasadnutí rady školy.  

3.  

Článok IX.  

Finančné zabezpečenie školského parlamentu 

 

1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť v súlade s ustanovením Vyhlášky  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou  

sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov  

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, po dohode  

s vedením školy (riaditeľ školy, rada školy...).  

2. Školský parlament nemá vlastný majetok.  

3. Školský parlament má právo legálne vlastný majetok nadobudnúť.  

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Školský parlament zasadá podľa potreby na podnet člena školského parlamentu, najmenej však 1 raz za  

mesiac.  

2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentu dňa 10.októbra 2022 a 

zrušuje štatút žiackej školskej rady zo dňa 28.októbra 2019. 

 

 

V Senci dňa 10. 10. 2022 

podpis predsedu školského parlamentu: Filip Brezina 
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Predložené vedeniu školy v Senci dňa 10. 10. 2022  

Podpis riaditeľky školy : PaedDr. Zuzana Synaková 

Predložené Rade školy v Senci dňa 10.10.2022 

Podpis predsedníčky Rady školy: Mgr. Lucia Nemečková 


