
 
Statut Žákovské samosprávy ZŠ a MŠ Načeradec,  

příspěvková organizace 
 
 

1. Žákovská samospráva (ŽS) je seskupení žáků základní školy napomáhající ke zlepšení 
podmínek a atmosféry ve škole. Snaží se řešit problémy vzniklé mezi žáky (drobné 
konflikty, potyčky, ubližování, počátky šikany, apod.), sleduje poškozování školního 
majetku a snaží se vypátrat viníka, informuje vedení o závažném a opakovaném 
nevhodném chování žáků. 
 
2. Členové ŽS jsou voleni demokraticky, a to z každé třídy dva zástupci. Jsou povinni 
pravidelně docházet na schůzky ŽS. Při opakované neomluvené absenci může předseda 
ŽS navrhnout ředitelce školy odvolání člena ŽS a provedení volby nového člena. 
 
3. V čele ŽS je předseda, demokraticky zvolený členy samosprávy. Jedná se o žáka z 8. či 
9. třídy. V činnosti mu pomáhá místopředseda, volený stejným způsobem.  
 
4. Členové žákovské samosprávy by měli být svým chováním a jednáním vzorem pro 
ostatní žáky školy. Ředitelka školy může jakéhokoliv člena odvolat z jeho funkce za 
opakované nevhodné chování a porušování školního řádu. Může odvolat člena ŽS i na 
jeho vlastní žádost. 
 
5. Na práci žákovské samosprávy dohlíží školní metodik prevence. V jeho kompetenci je 
řešení problémů z oblasti patologických jevů. Metodik dále dbá na kontrolu záznamů 
schůzek a pomáhá v činnosti předsedovi. 
 
6. Žákovská samospráva úzce spolupracuje s vedením školy. Předseda vždy dopředu 
oznámí paní ředitelce termín konané schůzky, a pokud se p. ředitelka nezúčastní, je 
povinen informovat ji o projednávaných záležitostech nejpozději do týdne. O 
případných řešeních či neřešitelnostech problémů předseda informuje ostatní členy 
samosprávy na následující schůzce. 
 
7. Žákovská samospráva se může obrátit s řešením problémů na třídní učitele, 
výchovnou poradkyni, zástupkyni ředitele školy a další zaměstnance školy. O pomoc 
může požádat i Radu rodičů a Městys Načeradec. 
 
8. Žákovská samospráva se schází minimálně 1x v měsíci. Na schůzkách řeší nabídku 
vlastních iniciativ a aktuální problémy. 
 
 
 
Tento Statut žákovské samosprávy byl schválen metodikem prevence, 
předsedou a členy žákovské samosprávy a potvrzen souhlasem ředitelky školy. 
 
 
 
V Načeradci, 14.září 2017 
 
 
 
 
     podpis metodika prevence:                          podpis předsedy:                        razítko a   podpis ředitelky školy: 
 


