
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.  PODPORA V PROJEKTU 
www.skolaprodemokracii.cz 
 

Žákovské parlamenty jako nástroj inkluze 
 

Metodická podpora škol s většinou romských žáků, které chtějí založit a rozvíjet žákovský parlament. 

Romští žáci jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin čelících strukturálnímu sociálnímu vyloučení ve 
vzdělávání a v občanském životě obecně. Proto hlavním cílem projektu je zvýšit jejich vlastní osobní 
účinnost, posílit důvěru ve vlastní schopnosti měnit věci kolem sebe a stát se aktivním občanem 
v demokratické společnosti. 

Občanské vzdělávání a zážitek úspěchu během vzdělávacího procesu je zásadní obranou před pasivitou, 
rezignací a pocity zbytečnosti, jež pramení ze sociálního vyloučení. Účinným nástrojem občanského 
vzdělávání, který rozvíjí občanské kompetence žáků a jejich schopnosti měnit své okolí, je žákovský 
parlament.  

ŽP konkrétně rozvíjí: 

 sebekontrolu a sebe posilování dětí a mládeže žijící v kultuře chudoby a sociálního vyloučení; 

 sociální a občanské dovednosti, osobnostní rozvoj, spolupráci, komunikaci, sebevědomí; 

 důvěru v politický systém zastupitelské demokracie prostřednictvím úvah o roli člena ŽP, 
zastupování třídy, zkušenosti s volbami, zkušenosti z účasti na projektu přispívající ke 
společnému blahu. 

Trvání: 
 1. rok (2018/2019) – 2 ZŠ 
 2. rok (2019/2020) – pokračují 2 původní ZŠ a přidají se 4 další ZÁKLADNÍ školy  

 

Během projektu zapojené školy založí nebo budou rozvíjet svůj ŽP s ohledem na aktivní zapojení 
romských žáků. Od CEDU dostanou veškerou popsanou podporu zdarma. Předběžný harmonogram 
školního roku je následující: 
 

9-10/2019 1. Workshop se zapojenými školami (2 dny) 
   3 učitelé z každé školy získají základní know-how k ŽP 

(zástupce vedení školy, učitel občanské výchovy, koordinátor ŽP) 

10/2019 Seminář pro sborovnu (3 hod) 

11-12/2019 Konzultace se školnímu týmy (2 hod) 
Jak založit ŽP? 

11-12/2019 Prezentace pro rodiče, 
aby tušily, jak ŽP funguje a na čem se jejich děti mohou podílet 

12/2019 – 1/2020 Volby do ŽP 

1/2020 Zakládající setkání ŽP a první aktivity  

2-4/2020 Mentoring pro koordinátory ŽP (4hod) 

3-5/2020 Zážitkový kurs pro žáky (3 dny) 

6/2020 2. Workshop se zapojenými školami (2 dny) 
3 učitelé z každé školy (supervize) 

6-8/2020 Ukončení a evaluace druhého roku projektu 
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