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                                                   Preambule                                                                                                          

My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže zastupující mládež České Republiky 

prostřednictvím parlamentů dětí a mládeže na úrovni krajů, měst i škol, jsme se na XIV. 

Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže řešili pro nás nejdůležitější téma – IDEÁLNÍ 

ŠKOLA A DOBROVOLNICTVÍ  V ČR.  

 

 Škola je pro nás místo, kde trávíme nejvíce času z celého dne, proto bychom se rádi ve škole 

cítili spokojeni a bezpečně. Chceme, aby ve škole panovala přátelská atmosféra založená na 

dialogu mezi žáky a personálem školy. 

Dlouhodobě se nám nelíbí situace na spoustě školách v ČR, a proto jsem se rozhodli se 

ŠKOLOU zabývat komplexně a navrhnout podle „dětí“ ideální školu. Během celého XIV. 

Zasedání NPDM jsem absolvovali řadu diskusí a workshopů na témata personál školy, 

předměty a zkoušky, stravování ve škole, školní řád a absence žáků, klima na škole aj.  

a dohodli jsme se na následujícím: 

 

1. Škola by měla být místem přátelským, bezpečným a kreativním pro všechny žáky i 

personál školy. 

2. Škola by se měla nacházet v dostupné a klidné lokalitě s dostatečnou zelení. 

3. Každá škola by měla mít svého psychologa, který by se pravidelně setkával se všemi 

žáky školy. 

4. Odmítáme školu v blízkosti podniků s hracími automaty. 

5. Areál školy by měl být pokryt bezdrátovým internetovým připojením. 

6. Škola by měla mít studovnu s knihovnou pro snadnější přístup žáků k informacím. 

7. Každý žák, který vyvíjí prospěšné dobrovolné aktivity mimo školu by měl být po 

předešlém domluvení bez problémů omlouván z vyučování. 

8. Třídy by měly být dostatečně vybaveny s ohledem na počet žáků a vyučovacího 

předmětu (případně dataprojektorem s plátnem apod.). 

9. Žáci by měli mít možnost při stravování ve škole na výběr z několika různých jídel, z 

nichž jedno by bylo vegetariánské. 

10. Učitel by měl žáky motivovat ke studiu a na základě jejich zpětné vazby být 

motivován 

11. Každá škola by měla mít svůj parlament dětí a mládeže (školní samosprávu) pro lepší 

dialog mezi žáky a personálem školy. 

12. Maximální počet žáků ve třídě by neměl překročit dvacet. 

  

 



© NPDM 2011  www.participace.cz 

My, delegáti NPDM zastupující mládež České Republiky, jsme se na XIV. zasedání NPDM 

s tématem Ideální škola a dobrovolnictví v ČR usnesli takto: 

1. Ideální škola 

1.1. Základní škola 

1.1.1. Umístění školy  

1.1.1.1.  Delegáti NPDM se shodli, že by se škola měla nacházet na klidném 

místě, aby výuka nebyla ničím rušena. Lokalita by měla být dobře dostupná 

autem, městskou hromadnou dopravou i pěší cestou. 

1.1.2. Vzhled a vybavenost školy  

1.1.2.1. V hlavní budově školy by se měly nacházet jednotlivé třídy a odborné 

třídy např. počítačová učebna, tělocvična. Ve volném čase žákům slouží 

studovna, knihovna, klubovna, vlastní divadlo. 

1.1.2.2. Venkovní areál by měl obsahovat víceúčelové hřiště včetně běžeckého 

areálu a prostor pro úschovu jízdních kol. Tyto prostory by měly být 

oploceny. 

1.1.2.3. Areál školy by měl být pokryt bezdrátovým internetovým připojením. 

1.1.3. Vybavení tříd 

1.1.3.1. V každé třídě by se měla nacházet klasická tabule, interaktivní tabule, 

lavice pro žáky, nástěnky, mapy a plakáty obsahující informace k různým 

předmětům. 

1.1.4. Školní družina, klub a možnosti mimoškolních aktivit 

1.1.4.1. Školní družiny by měly fungovat pro žáky1.- 4. tříd. Žáci by měli mít 

také možnost účastnit se volnočasových aktivit na školách. 

1.1.5. Zajištění stravování ve škole 

1.1.5.1. Žáci by měli mít možnost výběru ze tří různých jídel – z normálního, 

vegetariánského a sladkého či bezlepkového. Jídlo by se mělo připravovat 

z čerstvých surovin. Kuchařky by měly mít síťky na hlavě.  

1.1.5.2. Kromě jídelny by měli mít žáci možnost navštěvovat školní bufet. 

1.1.6. Personál školy 

1.1.6.1. Ředitel by měl být zkušený pedagog, který má zároveň manažerské 

znalosti.  

1.1.6.2. Škola by měla dále zaměstnávat odborný učitelský sbor, který by měl 

vzájemně spolupracovat. Každý učitel by měl být schopen zaujmout žáky a 

motivovat je k další práci.  
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1.1.6.3. Dále by měl na škole fungovat výchovný poradce, který by sloužil i 

jako školní psycholog. 

1.1.7. Školní parlament 

1.1.7.1. Školní parlament by měl být zakotven ve školním řádu. Členové by 

měli být dva zástupci z každé třídy. Scházeli by se jedenkrát za dva týdny 

na pravidelných zasedáních a dle potřeby na mimořádných setkáních.  

1.1.7.2. Parlament by se měl podílet na organizaci akcí školy, zároveň by měl 

pořádat vlastní akce, které by přispěly ke zvýšení informovanosti a 

propagaci tohoto subjektu. 

1.1.8. Žáci 

1.1.8.1. Práva a povinnosti žáků by měly být zakotveny ve školním řádu.  

1.1.8.2. Delegáti NPDM se vyslovili proti nošení školních uniforem. 

1.1.8.3.  Žáci by při výuce neměli používat mobilní telefony a notebooky, které 

by mohly narušovat jejich pozornost. 

1.1.9. Podpůrné vzdělávací aktivity 

1.1.9.1. Podpůrnými vzdělávacími aktivitami shledávají delegáti NPDM výlety, 

exkurze na různá pracoviště a přednášky k prevenci patologických jevů. 

1.1.10. Vyučované předměty, zkoušky 

1.1.10.1. Delegáti nesouhlasí s elektronickou podobou testu, chtějí zachovat 

klasické písemné testování.  

1.1.10.2. Váha známky by měla záviset na obtížnosti daného tématu.  

1.1.10.3.  Výuka cizího jazyka by měla být více zaměřena na jeho praktické 

využití. Hodinová dotace by měla zahrnovat jednu hodinu gramatiky a dvě 

hodiny konverzace týdně. 

1.1.11. Příprava na budoucí povolání 

1.1.11.1. Žáci devátých tříd by měli mít možnost účastnit se simulačních 

programů různých profesí, které by jim pomohly při volbě střední školy. 

1.1.12. Školní Řády 

1.1.12.1. Delegáti NPDM podporují školní řády, které by měly být vytvořeny 

vedením školy.  

1.1.12.2. Delegáti NPDM se vyslovili proti elektronické formě žákovských 

knížek.  

1.2. Střední odborná škola 

1.2.1. Umístění školy  
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1.2.1.1. Škola by měla být umístěná poblíž zastávky městské hromadné 

dopravy, nejlépe v blízkosti centra města. 

1.2.1.2. V okolí školy by se měl vyskytovat veřejný park. 

1.2.1.3. Škola by neměla být v blízkosti míst s hracími automaty. 

1.2.2. Vzhled a vybavenost školy 

1.2.2.1.  Areál školy by měl obsahovat budovu zahrnující 

studovnu, knihovnu s počítači a připojením na internet, klubovnu, 

tělovýchovné zařízení s posilovnou, skříňky na kód, sportoviště. 

1.2.3. Vybavení třídy  

1.2.3.1.  Lavice ve třídě během jazykových a sociálních předmětů by měly být 

upraveny do tvaru U nebo tvaru O.  

1.2.3.2. Židle by měly být ze zdravotních důvodů ergonomicky tvarované a 

výškově nastavitelné.  

1.2.3.3. Každá třída by měla být vybavena dataprojektorem s plátnem. 

1.2.3.4. Každý ročník by měl mít vlastní třídu po dobu 4 let svého studia. 

1.2.4. Zajištění stravování ve škole  

1.2.4.1.  Žáci by měli mít možnost výběru ze tří různých jídel, z nichž jedno by 

bylo vegetariánské. 

1.2.5. Personál školy 

1.2.5.1. Personál školy by měl být tolerantní jak vůči žákům tak i mezi sebou 

navzájem. 

1.2.5.2. Personál školy by měl zahrnovat i externího psychologického poradce 

pro učitele a externího psychologického poradce pro žáky. 

1.2.5.3. Delegáti NPDM se shodují, že by měl být kladen větší důraz na 

celoživotní vzdělávání učitelů. 

1.2.6. Školní parlament  

1.2.6.1. Každá škola by měla iniciovat žáky k založení a fungování školního 

parlamentu. 

1.2.7. Žáci  

1.2.7.1. Práva a povinnosti žáka by měli být zakotveny ve školním řádu.  

1.2.7.2. Maximální počet žáků ve třídě by neměl překročit dvacet. 

1.2.8. Podpůrné vzdělávací aktivity 

1.2.8.1. Každá třída by se měla povinně účastnit čtyřikrát do roka odborné 

exkurze. 
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1.2.9. Vyučované předměty, zkoušky 

1.2.9.1. V jazykových hodinách by se měla třída dělit na dvě skupiny dle 

znalosti.  

1.2.10. Příprava na budoucí povolání  

1.2.10.1. Žáci by měli mít možnost účastnit se dvou typů praxí. 

1.2.10.1.1. Školní praxi, kdy týden by probíhala teoretická výuka a druhý týden 

by probíhala praktická. 

1.2.10.1.2. Individuální praxi, která by probíhala mimo střední odbornou školu 

tři týdny ve třetím ročníku a šest týdnů ve čtvrtém ročníku. 

1.2.11. Školní řády  

1.2.11.1. Absenci by mělo být možno omluvit buď osobně rodiči, nebo písemně 

v omluvném listě. 

1.2.12. Různé 

1.2.12.1. Každá škola by měla mít schránku důvěry z důvodu osobní bezpečnosti 

žáka. 

1.3.  Všeobecné gymnázium 

1.3.1. Umístění školy 

1.3.1.1.  Delegáti NPDM se shodli, že by se škola měla nacházet v klidné 

lokalitě v blízkosti centra s dostatečnou zelení.  

1.3.1.2. Měla by existovat vyhláška, která by řešila území v okruhu tři sta metrů 

od budovy školy, ve kterém by byly zakázány herny s výherními automaty 

a veškerá hospodská zařízení. 

1.3.2. Vzhled a vybavenost školy 

1.3.2.1.  Ideální škola by měla obsahovat studovnu spojenou s knihovou pro 

lepší přístup studentů k literatuře a internetu. 

1.3.2.2.  Studenti by měli mít své zázemí a soukromí v podobě uzamykatelných 

skříněk. 

1.3.2.3.  Součástí areálu školy by mělo být sportovní zázemí v podobě dvou 

tělocvičen a posilovny, dále hřiště s umělou trávou. 

1.3.2.4.  Delegáti NPDM považují za důležitou ekologii na půdě školy, a proto 

navrhují zavedení recyklačních košů a solárních panelů na ohřev vody.  

1.3.2.5.  V areálu by se mělo nacházet neplacené parkoviště.  

1.3.2.6.  Areál školy by měl být pokryt bezdrátovým připojením.    

1.3.3. Vybavení třídy 
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1.3.3.1. V každé třídě by měly být interaktivní tabule a dataprojektor. Lavice by 

měly být upravitelné na výšku žáka, také by měly být uspořádány dle 

potřeby. 

1.3.4. Školní družina, klub a možnosti mimoškolních aktivit 

1.3.4.1.  Žáci by měli mít možnost navštěvovat mimoškolní aktivity, kde by 

například mohli zlepšovat svoje vyjadřovací techniky. 

1.3.4.2.  Škola by měla poskytovat společenskou místnost jako zázemí pro 

školní klub, kde by měly být různé hry, počítače a knihy. 

1.3.5. Zajištění stravování ve škole 

1.3.5.1. Podle delegátů NPDM by měla být zdravá výživa nedílnou součástí 

bufetu stejně tak jako jídelen.  

1.3.5.2. Delegáti by také začlenili více mléčných výrobků, ovoce a zeleniny do 

potravinového koše. 

1.3.5.3. Delegáti NPDM navrhují zavést tematické dny ve školních jídelnách 

s nabídkou tradičních jídel zahraniční země a zahrnout vegetariánskou 

stravu v nabídce jídel. 

1.3.6. Personál školy 

1.3.6.1.  Dostatečná kvalifikace, profesionalita a autorita by měly být u 

středoškolských učitelů podle delegátů NPDM samozřejmostí. 

1.3.6.2.  Delegáti NPDM se shodují, že učitel měl být také tolerantní a 

objektivní. 

1.3.6.3.  Ideální učitel by měl žáky motivovat a na základě jejich zpětné vazby 

být motivován. 

1.3.6.4.  Ředitel školy by měl projít minimálně pětiletou učitelskou praxí a 

místem zástupce ředitele. 

1.3.6.5. Ředitel by neměl žáky vyučovat, ale měl by s nimi udržovat kontakt 

přes zástupce školních parlamentů či samospráv. 

1.3.7. Školní parlament 

1.3.7.1.  Školní parlament by měl mít své stanovy, koordinátora a měl by se 

skládat z maximálně dvou zástupců za třídu 

1.3.8. Žáci 

1.3.8.1.  Každá třída by měla mít maximálně dvacet žáků, protože delegáti 

NPDM se shodli, že se v tomto počtu ve třídě lépe pracuje. 
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1.3.8.2.  Delegáti NPDM navrhují, aby práva a povinnosti žáků byly v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte a Listinou základních práv a svobod. 

1.3.8.3.  Delegáti NPDM se dále také shodli, že by žáci neměli v klasických 

hodinách používat notebook.  

1.3.9. Podpůrné vzdělávací aktivity 

1.3.9.1.  V ideálním případě, by měl každý pedagog v rámci svého předmětu 

realizovat praktické hodiny a exkurze. 

1.3.9.2.  Pedagogové by se měli účastnit školení, které popisují nové inovativní 

prvky a metody ve školství- 

1.3.10. Vyučované předměty, zkoušky 

1.3.10.1. Delegáti NPDM požadují, aby byly předměty a zkoušky vyučovány a 

zkoušeny na všech gymnáziích stejně. 

1.3.10.2. Delegáti NPDM se shodli, že stávající rozsah předmětů je dostačující, 

navrhují ale následující změny: 

1.3.10.2.1. Matematika by měla mít hodinovou dotaci 4 hodin týdně, z toho 1 

hodina by měla být zaměřena na teorii, 2 hodiny by měly být 

zaměřeny na procvičování a 1 hodina by měla být zaměřena např. 

na finanční gramotnost a logiku. 

1.3.10.2.2. Český jazyk by měl být zaměřen více na opakování gramatiky a 

slohové postupy. 

1.3.11. Školní řády 

1.3.11.1. Školní řád by měl podle delegátu NPDM  obsahovat obecnou část, dále 

část týkající se poskytování a ochrany osobních údajů žáků, práv a 

povinnosti žáků, práv a povinnosti zaměstnanců školy a práv a povinnosti 

zákonných zástupců žáků. 
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2. Dobrovolnictví 

2.1. Delegáti NPDM se shodli, že dobrovolnictví je vhodnou formou participace mládeže 

na veřejném dění. 

2.2. Delegáti NPDM se domnívají, že dobrovolnictví je vhodným způsobem získávání 

nových zkušeností. 

2.3. Delegáti NPDM si myslí, že množství informací týkající se dobrovolnictví je 

nedostačující. 

2.4.  Delegáti NPDM považují za alarmující, že dobrovolnictví v ČR je pokládáno za 

nepopulární zejména z toho důvodu, že existuje alternativní placená varianta a 

množství benefitů plynoucích z dobrovolnických aktivit je minimální. 

2.5. Poznatky delegátu NPDM vychází ze zkušeností;  delegáti se účastnili v průběhu 

zasedání dobrovolnických aktivit. 

 

 


