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ŽÁKOVSKÁ  SAMOSPRÁVA  ZÁKLADNÍ  

ŠKOLY  
Základní škola  M.J.Husa a Mateřská škola Husinec 

 
Motto: „… rozhoduj o sobě – budou tě respektovat – na věku nezáleží“ 
 
                       Demokracii mezi námi chápeme jako takové uspořádání  
                     vzájemných vztahů, které respektuje  suverenitu  každého 
                     jedince  –  žáka školy,  uznává  jeho  přednosti a možnosti   
                     a vytváří prostor pro jeho uplatnění.  Současně   respektu- 
                     jeme  odpovědnost  a možnosti školy. 
 
Základní program 
 
Základním programem je pravidelná činnost  žáků školy ( zástupců  3. – 9. 
ročníku ), kteří se budou podílet na řešení otázek spojených se školou, pro- 
střednictvím  měsíčních  setkání   zástupců vedení a  pedagogického sboru 
se žáky. 
Tato  činnost  koresponduje  i s  povinností  obcí ,  vytvářet  podmínky pro  
účast dětí a mládeže na diskusi ,  rozhodování o věcech společného a veřej- 
ného zájmu  a  výchově aktivní generace, která se bude angažovat v komu- 
nální politice.Především však bude schopna sama formulovat svoje názory  
a  požadavky,  předkládat  návrhy  a aktivně  se zapojovat do života  školy 
 a obce. 
 
Poslání žákovské samosprávy 
 
- Přenášet z třídních kolektivů nápady a požadavky týkající se vzdělávacího, 
   výchovného, zájmového a provozního chodu školy. Dokázat je  představit  
   a obhájit 
 
 - Zajímat se o projekty , výsledky i zájmové akce jiných  škol a  předkládat 
    návrhy na oživení a zpestření života školy. 
 
 - Předkládat  a požadovat  vysvětlení problémů týkajících se výuky, problé- 
   mů  s konkrétním učitelem, ale i žákem a žáky. 
 
- Zastupovat žáky školy při jednáních s představiteli obce, týkající se podpo-  
   ry volno časových aktivit  dětí a mládeže, ale  i   problémů obce a možnosti 
   přispět ke zlepšení situace. 
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- Podávat návrhy a připomínky ke školnímu řádu  a  dalším materiálům, řeší- 
   cím  organizační a bezpečnostní zajištění akcí pro žáky. 
 
- Poznatky,  připomínky,  informace  a  požadavky  průběžně  publikovat  ve 
  ve školním a obecním zpravodaji. 
 
Organizační koncepce 
 
Program „Žákovské samosprávy  ZŠ Mistra Jana Husa  v  Husinci“   vychází  
z „Úmluvy o právech dítěte“ a prakticky rozvíjí  myšlenku účasti mládeže na 
životě  školy  a obce. Jde tedy o aktivní  a  přirozenou formu jak ukázat mla – 
dým lidem odpovědnost ,naučit se rozhodovat  sami za sebe, spolu ovlivňovat  
řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. 
 
1) Řádným  členem žákovské samosprávy se může stát žák 3. – 9.ročníku,kte- 
    rý získá legitimní mandát prostřednictvím voleb ve své třídě. 
 
2) Zástupcem se  může stát  na  dva roky a není omezen počet znovuzvolení. 
 
3) Třídní  volby  probíhají  vždy  v průběhu  září po zahájení školního roku. 
 
4) První  zasedání  školní  samosprávy  volí  svého předsedu, místopředsedu 
    a zapisovatele.  
 
5) Vedení  žákovské  samosprávy   je  garantem  časového  a  programového    
     zajištění dalšího jednání, které se uskutečňuje v měsíčních cyklech  škol- 
     ního roku, ale i v mimořádných termínech. 
 
6) Žákovská samospráva deleguje své zástupce na  plánovaná  i mimořádná 
    jednání s představiteli školy, obce  a dalších složek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


