
ŠTATÚT 

ŠKOLSKÉHO DETSKÉHO PARLAMENTU 

PRI ZŠ, KARLOVESKÁ 61, 841 04 BRATISLAVA 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Školský detský parlament (ŠDP) pri ZŠ na Karloveskej 

ulici 61 v Bratislave je samosprávna skupina detí. 

(2) Tvoria ho zástupcovia žiakov každej z tried 4.- 9. ročníka. 

Čl. 2 

Poslanie a ciele 

Detský parlament si kladie za svoj cieľ: 

a) pestovať u žiakov pocit zodpovednosti za život v škole, 

b) poskytovať možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym 

problémom, podieľať sa na organizovaní školských akcií 

a súťaží, 

c) podporiť aktívnu účasť žiakov na výbere, príprave 

a realizácii školských činností, 

d) predkladať návrhy na skrášlenie školy a jej okolia, 

e) reprezentovať školu na rôznych mimoškolských 

podujatiach. 

Čl. 3 

Členstvo v Školskom detskom parlamente 

(1) Členmi ŠDP ZŠ na Karloveskej ulici 61 sú 2 zástupcovia 

každej z tried 4.-9. ročníka. 

(2) Členstvo vzniká zvolením dvoch zástupcov na 1. triednickej 

hodine. 

(3) Členstvo zaniká: 

a) vzdaním sa funkcie, 

b) odvolaním z funkcie predsedom (hlavnými zástupcami), 

c) neospravedlnenou neúčasťou na zasadnutiach (3 

zasadnutia), 

d) neplnením si svojich povinností v parlamente, 

e) ukončením školskej dochádzky na ZŠ na Karloveskej ul. 

61 v Bratislave. 

Čl. 4 

Zasadnutia Školského detského parlamentu 

(1) Konajú sa podľa potreby, najmenej však 1x mesačne počas 

veľkej prestávky. 

(2) Zvoláva a vedie ich predseda ŠDP v zmysle štatútu 

i rokovacieho poriadku. 

(3) Na prvom stretnutí parlamentu si členovia parlamentu 

zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa, ktorí budú 

koordinovať činnosť ŠDP. 

(4) Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na 

návrh ktoréhokoľvek člena ŠDP. 

(5) Členovia ŠDP zastupujú svoju triedu v ŠDP, tlmočia 

názory a návrhy svojich spolužiakov, navrhujú zmeny, 

referujú o výsledkoch uložených úloh, podieľajú sa na 

príprave podujatí podľa plánu, koordinujú prácu určeného 

kolektívu, zodpovedného za plánované podujatie. 

(6) Neprítomní členovia ŠDP môžu byť nahradení inými 

žiakmi zo svojej triedy a sú povinní zistiť si informácie zo 
zasadnutia. 

(7) Pri hlasovaní je výsledok hlasovania neplatný, ak nehlasuje 

alebo sa ho nezúčastní nadpolovičná väčšina prítomných. 

Čl. 5 

Práva člena Školského detského parlamentu 

Každý člen ŠDP má právo: 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach, 

b) zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety 

a pripomienky k činnosti ŠDP, 

c) slobodne vyjadriť svoj názor, 

d) požiadať predsedu ŠDP o zvolanie mimoriadneho 

zasadnutia ŠDP, 

e) spolurozhodovať o činnosti, 

f) voliť a byť volený. 

Čl.6 

Povinnosti člena Školského detského parlamentu 

Každý člen ŠDP má povinnosť: 

a) pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach ŠDP, 

b) byť pripravený niesť zodpovednosť za zadané úlohy, 

c) aktívne sa zapájať do činnosti ŠDP a pomáhať pri 

organizovaní rôznych podujatí, 

d) dbať na kultúru prejavu a čistotu reči, 

e) prejaviť ochotu vypočuť si diskutujúceho a rešpektovať 

názor iných. 


