
Žákovské samosprávy 

1. Pojmy: 

Samospráva - žákovský výbor - parlament - organizace STUDENTS´ AUTONOMY, 

Schülermitverwaltung, L´autonomie des élèves, Samorzad uczniowski  

2. Asociované pojmy: 

Pravidla chování, demokracie ve škole, etika demokracie, školní obec, povinnosti ţáků, 

odpovědnost, způsoby (metody) vyučování, žákovské projekty a podniky, školní časopis, styl 

pedagogického vedení, práva dítěte, ţákovská práva.  

3. Literatura: Česká literatura v této otázce poměrně bohatá, ale z období před 50 lety, 

soudobá prakticky neexistuje. Neexistují také normy, směrnice a pokyny MŠ a TM pro 

činnost ţákovských organizací - samosprávy, v Německu literatura bohatá nejpodrobnější: 

Auernheimer G. - Doehleman H., Mitbestimmung in der Schule, München 1971. Přibývá 

literatury o ţákovské participaci a dokumentů Rady Evropy o participaci dětí a mládeţe, které 

se participaci věnují více ve smyslu politickém a sociologickém neţ pedagogickém.  

Většinou se odborné články zabývají tímto problémem z hlediska pedagogického, příp. 

pedagogicko-filosofického (známy jsou práce M. Horkheimera, J. Habermase , které se v této 

souvislosti zabývají emancipací, sebeurčením, demokratizací, osvobozením od moci a autorit 

atp.). S tím souvisejí některé teorie: teorie komunikace a komunikativní pedagogiky, 

zdůrazňující, ţe diskusí a diskursem je moţno dospět ke konsensu a komuniké, které se vtělí 

poté do ústavy nebo norem. Tak se navodí společenské změny, řeší se konflikty, nastoluje se 

výměna názorů a dojde k odideologizování společenského styku.  

Jediná zmínka v české legislativě o samosprávě týkající se školství je v zákoně České národní 

rady z 13. 12. 1990 O státní správě a samosprávě ve školství. Tam se v paragrafu 20 stanoví, 

ţe ţáka nelze vyloučit ze školy za činy kvalifikované jako nenásilný čin opozičně politického 

charakteru. Jinak se týká správy škol obcemi. V doporučení MŠMT čj. 10120/96 - 20 o 

ustavení rady školy a její činnosti je jediná zmínka o ţácích, kteří jsou zletilí.  

Zajímavé zkušenosti a náměty z této oblasti přináší text J. Ondráčkové: Práva dítěte a školní 

ústava, SVI PedF UK Praha 1992, dále Hejlové,H. a kol.: Práce učitele s právy dítěte UK 

Praha 1996, dále články B. Hofbauera, J. Šturmy, ve Vychovávateĺi.  

4. Význam a důsledky pro školství: důsledné uplatňování dětských a ţákovských práv přináší 

spolurozhodování ţáků, usnadňuje tzv. otevřené vyučování, vede k omezení diktátu osnov, 

uvolňuje prostor pro otázky a dotazování ţáků, zbavuje se uţívání autoritativních přístupů a 

nadbytečného “panování”.  

 

 



DISKUSNÍ A PODPŮRNÝ TEXT  

Určeno k informování žáků, studentů, činovníků samosprávných žákovských struktur a 

jimi vybraných poradců, koordinátorů z řad dobrovolných i profesionálních 

pedagogických pracovníků  

5. Práva ţáků (studentů) odvozená z Úmluvy o právech dítěte. Dětská - ţákovská práva na 

participaci jsou uplatnitelná ve všech výchovně vzdělávacích zařízeních. Aktuální se stávají 

zejména v souvislostech s Rámcovými vzdělávacími programy, vyhlášenými pro základní 

vzdělávání ministerstvem školství , které jsou zkoušeny a rozpracovávány v tzv. pilotních 

školách od r. 2002/3. Jejich součástí by měly být školní řády či ústavy, které budou obsahovat 

nejen povinnosti ţáků a studujících (pravidla jejich chování), ale téţ práva a moţnosti. 

Následující návrhy jejich všeobecné podoby mají slouţit k orientaci a diskusi o nich.  

Právo:  

 podílet se na činnosti určené ţákům a účastnit se jí,  

 být ochráněn proti násilí páchanému dětmi na dětech jako je šikanování, napadání a 

ubliţování slabším silnějšími,  

 právo být vyslechnut pedagogickými pracovníky, vytvářet dobrovolná sdruţení a 

seskupení, zapojovat se do nich (odvozeno z práva shromaţďovacího),  

 na důvěrnou pomoc i radu ve svízelných osobních situacích,  

 spolurozhodovat o statutárně vymezených otázkách,  

 podávat návrhy k činnosti zařízení, v němţ je ţák umístěn a k vlastní účasti na této 

činnosti,  

 vyjadřovat své názory, týkající se např. přístupnosti provozů a pedagogického 

působení zařízení,  

 očekávat, ţe se setká s pochopením a vstřícností vedoucích i řadových pedagogických 

pracovníků, bude jimi brán v úvahu,  

 být informován o všech svých povinnostech i o událostech, které se ho týkají jako 

ţáka a studenta,  

 účastnit se posuzování výsledků vlastního chování a činnosti. Pokud to není ze 

statutárních nebo provozních důvodů moţné, být seznámen s výsledky hodnocení 

vlastní činnosti a chování provedeného zařízením či jeho pracovníky,  

 účastnit se zájmové činnosti i mimo vlastní školu, sdruţovat se téţ v jiných neţ 

školních zařízeních a prostorách,  

 na uplatňování takové školní kázně ( ve statutech, klasifikačních řádech, pravidlech 

chování, kázeňských řádech, opatřeních a sankcích), která respektují důstojnost dítěte,  

 podílet se, spoluúčinkovat a spolupracovat s učiteli na orientaci vyučování,  

 na uplatňování demokratických vyučovacích metod, opírajících se o spolupráci mezi 

ţáky a o jejich podíl na plánování vyučovacích obsahů, projektů a programů,  

 na samostatné a kritické myšlení, které se opírá o etiku demokracie a ţádá kulturu při 

studiu a vyučování,  

 vyjadřovat se k ukládání odpovědnosti a přijímání odpovědnosti a povinností, úkolů, 

rolí a funkcí (např. ţákovské sluţby, dozory),  

 na respekt okolí a přihlíţení k alternativním řešením aktuálních otázek, problémů a 

konfliktů bez násilí, konfrontace budící zlobu, dohodou, s přihlédnutím k mínění 

spoluţáků,  



 na výcvik v praktických dovednostech, v řešení problémů a sporů bez konfliktů a 

konfrontací budících zlobu,  

 na zveřejňování vytyčovaných společných cílů a strategií k jejich dosahování,  

 na ochotu a schopnost ke spolupráci s druhými,  

 vyjadřovat se k otázkám školního ţivota i k názorům a postojům spoluţáků, případně 

je zjišťovat nebo si ověřovat dotazy, anketami, ne však anonymně.  

6. K čemu a proč by měly vznikat samosprávné volené dětské demokratické orgány a 

pracovat v českých výchovně vzdělávacích zařízeních?  

Jsme přesvědčeni, ţe existence a činnost ţákovské samosprávy (ŢS) povede k nastolení 

lepšího ovzduší ve třídách, pracovních skupinách, ročnících, školách, zlepší prostředí škol, 

vytvoří ovzduší vzájemné spolupráce a pomoci, omezí násilnosti, projevy agresivity, 

šikanování a pomůţe odstranit problémy spojené s nezájmem o vyučování, nekázní a 

podobně. Napomůţe vzniku společensky kladného veřejného mínění a vzájemného 

porozumění mezi ţactvem a pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci zařízení. 

Iniciativa a zájmy dětí a mladých získají základnu pro plánování, uskutečňování a hodnocení 

vlastních podniků, projektů a akcí, coţ jim přinese uspokojení a cenné zkušenosti. Zástupci 

dětí a mládeţe se stanou ještě významnějšími partnery pro styk s obcí, jejími představiteli a 

zastupiteli v místě i ve větších územních celcích.  

7. Vymezení pojmů ţákovská organizace ve školách a výchovných zařízeních: Dětské a 

mládeţnické dobrovolné demokratické struktury – ţákovská sdruţení – organizují 

dobrovolnou činnost a společenské podmínky nebo projekty hlavně ve volném čase. Řídí se 

přijatými stanovami (řádem, ústavou, statutem). Spolupracují s vedením školy (zařízení), s 

jeho pedagogy, pracovníky a zaměstnanci. Jsou to zástupci ţáků, zvolení na jejich 

shromáţdění s dobrovolnou účastí, příp. mluvčí nebo členové výboru (rady, parlamentu) z řad 

ţáků (studentů) třídy, školy, domova nebo internátu, kteří zastupují zájmy celku v jednáních a 

setkáních s vedením škol, zastupiteli a představiteli obcí, občanských sdruţení.  

8. Obsah řádu školní – ţákovské či studentské samosprávy Význam cíle a úkoly, zásady 

činnosti, Vznik, volby a výstavba - organizace, Pravomoci a povinnosti činovníků, vyvíjená 

činnost, aktivity, pořádané akce, Vztah k vedení školy - zařízení.  

9. Jak ŢS ustavit? Nejlépe začít vytvořením tříčlenného přípravného výboru, který vypracuje 

návrh, kdy a jak provést volby v jednotlivých třídách. Tam, kde není tradice, začít zvolením 

jednoho mluvčího a jeho zástupce, navrhnout řád samosprávy. Svolat celoškolní shromáţdění 

zástupců a mluvčích a zvolit celoškolní (celoústavní) - nejméně tříčlenný výbor. Sepsat plán 

připravovaných akcí. Návrh řádu samosprávy by se měl projednat na celoškolním 

shromáţdění všech ţáků, které by potvrdilo sloţení hlavního výboru. Doporučuje se vše 

projednat předem ve stavu zrodu s panem ředitelem, ředitelkou.  

10. Pište na e-mailovou adresu nebo poštou nebo volejte na tel. čísla, to co nás a ostatní 

účastníky sítě bude zajímat. Budou to vaše úspěchy, potíţe i učitelé a pedagogové, kteří vám s 

porozuměním pomáhají překonávat problémy. Po setkání s účastníky Dětského parlamentu v 

Čakovicích dne 28.10.2002 připravil a uspořádal PhDr. J. Šturma  

 


