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Školní volby 
 

 Náš školní žákovský parlament se skládá ze 
dvou hlavních skupin „Předsedů“ a „Eko-
parlamentu“, které se prolínají a spolupra-
cují. Společným cílem je rozvoj žákovské 
demokracie, zlepšování prostředí a vztahů 
ve škole.  

 
 „Předsedy“ tvoří skupina žáků volených ve své třídě – zpravidla jsou v něm 

zastoupeny dvě děti z každé třídy, předsedové a místopředsedové třetích až 
devátých tříd. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli 
ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem 
těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své 
činnosti. Fungují také jako spojka mezi svou třídou a vedením školy. Podílí se na 
rozhodování o záležitostech školy. Například součástí je i Stravovací komise, která 
každý měsíc se vyjadřuje ke skladbě nového jídelníčku a paní vedoucí ve školní 
jídelně navrhuje jeho změny. 

 
 Do „Ekoparlamentu“ se mohou zapojit žáci od třetí třídy. Žáci se snaží zlepšovat 

prostředí naší školy a jeho okolí. Pracují na vlastních projektech, např. žížalí 
kompostér, hmyzí hotel, výzdoba interiéru školy, organizace akcí pro spolužáky. 
Hlavní náplní práce v prvním pololetí bude obhajoba titulu Ekoškola. 

 
 Obě skupiny školního žákovského parlamentu bude po volbách reprezentovat jeho 

předsednictvo. 
 

 Školní volby jsme vymysleli proto, aby si děti mohly zvolit „Předsednictvo školního 
žákovského parlamentu“. Někoho, kdo prosadí jejich názor a přání týkající se 
chodu školy. Podobně jako ve třídě je třídní samospráva partnerem třídním 
učitelům, bude předsednictvo školního parlamentu partnerem vedení školy.  



 
Kandidáti 
 

 Kandidátem může být kdokoliv z žáků naší školy od čtvrtého do osmého ročníku. 
 Se svou kandidaturou a případným zvolením musí souhlasit.  
 Limit kandidátů není stanoven. Kandidát projevuje zájem o školu.  
 Musí nasbírat 25 podpisů spolužáků a 1 podpis pedagoga školy.  
 Listinu s podpisy a svou kandidaturu obsahující jeho jméno a příjmení, třídu 

a zdůvodnění, proč chce kandidovat, předá volební komisi nejpozději 
k určenému datu (14. května 2019). 

 V rámci volební kampaně kandidát představuje svůj volební program. 
 Kandidát nesmí být korumpovatelný. Korupce a podvádění jsou přísně zakázané a 

trestem je vyloučení z voleb, tudíž nesmí být volen.   
 Kandidát nesmí mít velké kázeňské postihy, které odporují demokratickým 

principům. 
 Musí být zodpovědný, slušný – reprezentuje ostatní žáky. 
 Kandidát musí být ochotný dělat něco pro školu i mimo školní docházku. 
 Žák, který se rozhodne kandidovat, by se neměl bát mluvit a prosazovat své názory, 

nápady a projekty. Musí se zajímat o žádosti spolužáků.  
 Být zvolen uděluje žákovi určité pravomoci, ale i povinnosti. Jedna z povinností je, 

že prezentuje návrhy žáků.  
 Může také spolurozhodovat, a tím i částečně rozhodovat o chodu školy.  
 Kandidát myslí a jedná objektivně. 
 Kandidát může mít svůj podpůrný volební tým. 

 
Pravomoci / Povinnosti zvolených 
 

 Zvolením se stává reprezentantem školy. 
 Aktivně se účastní akcí a projektů třídy a školy. 
 Spoluorganizuje a organizuje různé akce a projekty školy. 
 Diskutuje s žáky o jejich návrzích. Ty prezentuje a obhajuje. 
 Vyjadřuje svoje názory. 
 Spolurozhoduje, a tím i částečně rozhoduje o chodu školy. 

 
Volební kampaň kandidátů 
 
Cíl volební kampaně: 

 Každý kandidát má právo vést volební kampaň. 
 Volební kampaň by měla zaujmout voliče natolik, že bude přesvědčený, že daného 

kandidáta chce volit. 
 
Propagace kandidáta: 

 Může začít nejdéle 15 dnů před volbami. 
 Proslovy k žákům prostřednictvím volebních shromáždění a volebního vysílání. 
 Proslovem ve volebním rozhlasovém vysílání trvá 1 minutu. 
 Prostřednictvím volebních letáků nebo jiné „reklamy“. 
 Součást prezentace kandidáta je slib, že kandidát něco dokáže splnit nebo změnit. 
 V prezentaci neshazuje ostatní kandidáty, je ohleduplný. 

 
 
 
 
 



Volební komise 
 

 Je volena z členů školního parlamentu a má nejméně 5 členů.  
 Činnost volební komise je zahájena ihned po její volbě dne 2. května 2019.  
 Volební komise může přizvat k organizaci voleb další spolupracovníky. 

 
Volební právo 
 

 Volební právo mají všichni žáci školy. Učitelé a rodiče nemají volební právo.  
 Volič se nesmí řídit kamarádstvím, ale volí toho kandidáta, o kterém je přesvědčen, 

že nejlépe bude zastupovat žáky školy, tedy i jeho. 
 

Průběh voleb 
 

 Systém voleb je dvoukolový.  
 V prvním kole voleb může kandidovat libovolné množství uchazečů.  
 Do druhého kola postupuje deset kandidátů s nejvyšším počtem preferenčních 

hlasů.  
 Úspěšnými v druhém kole se stává pět kandidátů s největším počtem hlasů. Vítěz 

voleb je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Pokud vítězství přijme, stává se 
předsedou školního parlamentu. Zbylí 4 kandidáti jsou místopředsedy školního 
parlamentu. 

 
Remíza: 

 V případě stejného (nejvyššího) počtu hlasů dvou nebo více kandidátů bude 
uspořádané rozhodující kolo voleb, při kterém budou žáci hlasovat pro jednoho 
z kandidátů. 

 Před volbami budou žáci poučeni předsedy tříd o celém volebním procesu. 
 Za správnost průběhu voleb zodpovídá volební komise. 
 Žákům nižších tříd budou pomáhat volební komisí vybraní žáci devátého ročníku. 
 Celý průběh voleb je zcela anonymní – volí se tajnou volbou.  
 Ve volební místnosti se voliči chovají důstojně a volí za plentou, kde vhodí svůj hlas 

do volební urny. Za plentou je vždy pouze jedna osoba (volič/ka). 
 
Volební dny: 4. a 5. června 2019 
 

 Ze školního rozhlasu budou postupně vyzvány všechny třídy do volební místnosti 
školy.  

 Každý volič dostane volební kartičku se jmény kandidátů. Každý volič má právo 
zaškrtnout pouze pět vybraných kandidátů. Vyplněnou kartičku vhodí do urny. 

 Volební komise, poté co budou všichni hlasovat, spočítá všechny hlasy a výsledky 
sdělí předsedům a místopředsedům tříd a za vedení školy řediteli. 

 
Výsledky voleb 
 

 Výsledky budou veřejně oznámeny ve sportovní hale volební komisí. 
 

Tento Volební zákon pro volby do školního žákovského parlamentu ZŠ Kunratice byl 
projednán a schválen na jednání školního parlamentu dne 2. května 2019. 
 

 
Za školní parlament     Za vedení školy 

Příloha: 



 
Volební lístek 
 
- VZOR správně vyplněného volebního lístku: 

 
 

Volební lístek pro volby do  
školního žákovského parlamentu ZŠ Kunratice  

konaných dne .. . června 2019 
 

Jméno kandidáta Třída Volba (zvolených 5 kandidátů označ x) 

1 Jméno kandidáta x.y  

2 Jméno kandidáta x.y  

3 Jméno kandidáta x.y x 

4 Jméno kandidáta x.y  

5 Jméno kandidáta x.y  

6 Jméno kandidáta x.y x 

7 Jméno kandidáta x.y  

8 Jméno kandidáta x.y  

9 Jméno kandidáta x.y x 

10 Jméno kandidáta x.y x 

11 Jméno kandidáta x.y  

12 Jméno kandidáta x.y x 

13 … …  

 
Legenda: 

 x = volím 
 Prázdné místo = nevolím 

 
 
 
 
 
 
Volební komise 
Oliver Zich, 7.B  
Alexandra Mašínová, 7.B 
Simon Dušek, 5.C 
Tomáš Bartoň, 4.B 
Eva Ragačová, 4.C 
Martin Staněk, 7.C 
Eric Dusart, 7.C 
 
 


