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Prezentujeme 12 inspirativních projektů žákovských parlamentů ze základních škol zapojených do programu:

„škola pro demokracii“

Škola pro demokracii pomáhá učitelům zapojovat žáky do života školy a vést je tak k aktivnímu občanství. 

Škola pro demokracii =

•	 síť škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují

•	 komplexní metodická podpora pro učitele, kteří chtějí děti vést k odpovědnému občanství

•	 titul pro školy, které podporují participaci žáků na životě školy, udělovaný každoročně v Senátu ČR

nadace karla janečka 

Celkem 17 žákovských parlamentů z celé republiky letos podpořila Nadace Karla Janečka: přispěla dětem na 

realizaci žákovských projektů a financovala vzájemné inspirační návštěvy jednotlivých  žákovských parlamentů. 

Pomohla nám také program Škola pro demokracii šířit mezi další školy. Více na www.skolaprodemokracii.cz

dokumenty školy  
formou komiksu

soutěž tříd o „nej 
akce pro ostatní“

„litvínov na dlani“ 
výstava z exkurzí

„Čápata“, parlament ZŠ 

Dolní Žandov přiblížil 

žákům dokumenty školy 

formou komiksu, který 

děti vyvěsily na chodbě.  

Do tvorby piktogramů se 

zapojily všechny třídy.

„Srdce školy“, parlament 

ZŠ Janáčkovo náměstí 

v Krnově zorganizoval 

celoškolní mezitřídní 

soutěž v tom, která ze tříd 

připraví nejlepší zábavné 

či vzdělávací akce pro 

spolužáky z jiných tříd.

Všichni žáci ze ZŠ Ruská v 

Litvnově se zúčastnili jedné 

z celkem 22 exkurzí do 

zajímavých míst ve městě. 

Parlamneťáci následně 

uspořádali výstavu z těchto 

exkurzí v městské galerii.
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„i love school“  
propagujeme školu

„mistrovství světa 
v hokeji“ zákupy

„školní časopis“ 
píšeme všichni

„Masařky“, parlament 

ZŠ TGM Blatná zapojil 

spolužáky do tvorby 

nového loga školy, 

školní vlajky, hymny a 

propagačních předmětů. 

„Parťáci“, parlament ZŠ 

Zákupy zorganizoval 

celoškolní utkání ve florbale. 

V týmech se potkali žáci z 

různých tříd. Do školy děti 

přilákaly i širokou veřejnost. 

„Veseláci“, parlament CZŠ 

ve Veselí n. Moravou založil 

školní časpopis. Do tvorby 

názvu i do psaní článků 

prvního čísla zapojili žáci 

spolužáky ze všech tříd.

4 65

v

relaxační koutek 
pro spolužáky

„o vesmíru“ hravě 
pro 4. a 5. třídy

dětský den pro 
mladší makarády

Hned tři parlamenty (Lázně 

Bělohrad, Přerov, Trutnov) 

zařídily pro své spolužáky 

relaxační koutek a čítárnu, 

a to nákupem podsedáků a 

jejich umístěním na chodbu.

„Medvědi“, parlament ZŠ 

Nedvědova v Olomouci, 

připravil pro 4. a 5 třídy 

vzdělávací prezentace o 

vesmíru. Žáci také tvořili 

planety, jimiž vyzdobí školu.

Parlamenťáci z FZŠ Ústí n. 

Labem a ze ZŠ Raspenava 

přichystali na oslavu dne 

dětí zábavné dopoledne 

pro děti ze školy a 1. stupně. 

Učitelé byli nadšení.
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v

„retro týden“ k 
oslavě 40. výročí

besedy se 
zajímavými hosty

soutěž o nejlépe 
vyzdobenou třídu

Parlament ZŠ Za Alejí v 

Uherském Hradišti slavil 40. 

výročí školy. Všichni žáci 

přišli oblečeni alá móda 

roku 1975. Nechyběl ani 

retrokvíz a fotbalový turnaj.

Parlamenťáci ze ZŠ Chrast 

každoročně přádají besedy 

s významnými absolventy 

školy a rodáky z města 

(herci, muzikanti, sportovci, 

kronikářka města). 

„Masařky“, parlament 

ZŠ Masarova v Brně, 

pořádal soutěž o nejlépe 

vyzdobenou třídu. Každá 

třída nejprve musela zvolit 

téma (příroda, fotbal, nebe). 
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cedu - centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Posláním CEDU je podporovat občanské vzdělávání a přispívat tak k rozvoji demokracie v ČR. V rámci        

programu Škola pro demokracii pomáháme základním školám zakládat a rozvíjet žákovské parlamenty.

Žákovský parlament je efektivním nástrojem výchovy k občanství. Vede děti k odpovědnému přístupu ke 

svému životu i ke světu a pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě 

společnosti. Podporuje informovanost napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní společenství a dává jim 

možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

„Není důležité, jak komplikovaný projekt váš parlament zrovna realizuje. Důležité je, že jej žáci realizují sa-

mostatně! Mohou se tak poučit z chyb, které udělají, a radovat se z úspěchů, za nimiž stojí.“

Děkujeme Nadaci Karla Janečka, že nám letos pomohla program Škola pro demokracii šířit mezi školy v ČR.


