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Parlamenty se sjely do Chýně
Chýňská základní škola hostila
23. května velkou akci – středočeskou
konferenci žákovských parlamentů.
Akci uspořádala ZŠ a MŠ Chýně ve
spolupráci se společností Škola pro
demokracii a finanční podporou
Středočeského kraje. Zájem byl veliký –
dorazilo na 167 dětí, členů žákovských
parlamentů, z 22 škol ze Středočeského
kraje. A s nimi i skoro čtyři desítky
pedagogů. Konference se zúčastnila
i zástupkyně odboru školství
Středočeského kraje Jana Štindlová
a radní obce Chýně Jindřich Krátký.
Pro členy žákovských parlamentů byl
připraven program plný her, při kterých
lítali po školních chodbách a učebnách
a při nichž si mohli vyzkoušet schopnost
týmové spolupráce, ale i další dovednosti potřebné k realizaci projektů a zároveň
se výborně pobavit. Nezaháleli ale ani
učitelé. Pro ty měl ředitel Centra pro demokratické učení Tomáš Hazlbauer v aule školy připraveny workshopy, během
kterých si mohli ujasnit své představy
o tom, jak by měl u nich na škole žákovinzerce

ský parlament fungovat, a porovnat je
s realitou i se zkušenostmi pedagogů
z dalších škol.
Škola demokracie v praxi
V chýňské základní škole funguje žákovský parlament už tři roky. Myšlenka žákovského parlamentu se na chýňské škole dobře ujala a získala i tolik důležitou
podporu učitelů, bez které to dost dobře
fungovat nemůže. „Pro učitele to samozřejmě přináší víc práce, protože pokud

to má fungovat, musí s dětmi daleko víc
diskutovat, nemůže jednoduše odrážet
jejich podněty ke změnám s tím, že je to
prostě nesmysl a hotovo,“ podotýká
Leona Vyvialová, zástupkyně ředitele
chýňské základky a koordinátorka žákovského parlamentu.
Parťáci, jak se žákovský parlament ZŠ
Chýně jmenuje, mají velkou podporu vedení školy i učitelů, a tím i reálnou sílu
k tomu věci na škole skutečně měnit.
A nejsou to jen žádné propagační řečič-
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ky nebo iluze dospělých, které by se rozcházely s realitou. Potvrzují to i sami zástupci Parťáků. „Máme velkou výhodu, že
jak učitelé, tak pan ředitel jsou myšlence
žákovského parlamentu docela hodně
nakloněni a snaží se nám ve velké míře
vyhovět. Dají se prosadit věci, které prosadit chceme, už se nám toho povedlo
docela hodně,“ říká šéf Parťáků Richard
Czerwinski, toho času žák sedmé třídy,
kterého do žákovského parlamentu přivedla právě možnost měnit věci ve škole
a organizovat různé zajímavé akce. „Jedním z největších úspěchů je asi to, že se
nám podařilo zorganizovat charitativní
maraton Spolu to dáme,“ podotýká.
Hlavně práce
Činnost v parlamentu je dobrovolná –
třída nemusí mít svého zástupce v parlamentu za každou cenu, i když se nikdo,
kdo by do toho šel dobrovolně, nenajde.
S pozicí člena školního parlamentu jsou
totiž spojeny i povinnosti, práce navíc –
už jen to, že každé pondělí se školní parlament schází hodinu před začátkem
školy, aby bylo možné probrat, co je třeba udělat. A to se každému nechce. „Pokud třída svého zástupce v parlamentu
nemá, zajde k nim člen parlamentu z jiné
inzerce

třídy, aby jim předal informace o tom, co
se zrovna děje,“ říká Richard. A jak vnímají parlament a jeho roli samotní školáci?
„Myslím, že hodně záleží na třídě. Některé třídy přicházejí s nápady a pošlou parlamenťáka s nápadem, který se pak snažíme prosadit. A někde zase jen remcají,
že tam nic neděláme a že je to k ničemu,
s žádným nápadem ale nepřijdou,“ konstatuje Richard.
Parlament není kroužek
Žákovský parlament v ZŠ Chýně tak je docela dobrou ukázkou, jak by tahle myšlenka měla v praxi fungovat. Proto se také
chýňská škola stala regionálním poradenským centrem. Mnohde, kde žákovský

parlament zavedli či se snaží zavést, ale
zjišťují, že dosáhnout podobného stavu
není vůbec jednoduché.
„Důležité je uvědomit si, že žákovský
parlament není jen nějaká hračka, zájmový kroužek, ale je to seriozní vzdělávací aktivita, která dává dětem možnost
učit se zaujímat určité občanské postoje,
trénovat určité dovednosti a pochopit,
že pokud chci něco změnit, musím pro
to také něco udělat,“ vysvětluje Tomáš
Hazlbauer z CEDU, který během workshopu v aule vedl pedagogy k tomu, aby
sdíleli své zkušenosti a sami si uvědomili,
jakým způsobem činnost parlamentu na
své škole dál rozvíjet.
Roman Peterka

