
ZÁPIS ZE ZÁKOVSKÉHO PARLAMENTU DNE 12.3.2018 

Přítomni:  24 zástupců, 2 nepřítomni, Mgr. Terezie Kaltounková 

 
Úkoly z minula: 

- Mohla by se škola zapojit do projektu Zdravá škola? – velice náročný projekt, nebyli bychom 

schopni ho realizovat (např. zapojení rodičů). Nabízíme setkání s paní Buriánkovou, kde jí 

žáci mohou sdělit připomínky ke stravování. 

- Teplákový den – 28.2. – proběhlo, zúčastnili se někteří žáci z několika tříd 

- Martin Elznic a Matěj Šelicha připraví pro školní časopis rozhovory s panem školníkem a paní 

ředitelkou  

- Projekt Svět není černobílý se momentálně vzhledem ke zdravotnímu stavu pí. uč. 

Kaltounkové pozastavuje 

Informace od paní ředitelky: 

Návštěva ČŠI – od 19.3. 

Místo paní učitelky Soukupové nový pan učitel Zuska nenastoupí, s platností od 12.3. jsou nové 

rozvrhy – jednotlivé předměty budou vyučovat různí vyučující 

 

Dotazy žáků: 

- Šlo by na jídelníček dávat fotky nových jídel, aby si žáci uměli jídlo pod názvem představit? – 

domluvíme při jednání s paní Buriánkovou 

- 6.A by si přála dávkovač na plastové kelímky u automatu na sodovku – škola by musela 

kelímky platit a je to neekologické 

- 6.A by si přála automat na ochucené pití – odporuje vyhlášce, žáci si mohou do školy nosit 

šťávu 

- Proč již ve škole není automat na Happy Snack? – nabízel i ochucená mléka a to odporuje 

vyhlášce o zdravém stravování. Žáci dostávají zdarma mléko v rámci akce Mléko do škol. 

- Kde jsou hry, které se v loňském roce vybíraly? – jsou rozděleny ve třídách, ale vybralo se 

jich velice málo. 

- Mohou žáci ze ZŠ Jodlova používat v naší škole mobilní telefony? – ano, mohou, nejsou žáky 

naší školy, vztahuje se na ně pouze řád školní jídelny. 

- Jak často se ve škole maluje? – podle potřeby 

- Může se natáčet voda z automatu do lahví? – ano, může, ale jen do malých (ne do 1,5 l) 

Úkoly do příště 

- Zástupci udělají průzkum mezi svými spolužáky o oblíbenosti jídel, navrhnou, co by jim ve 

školní jídelně chutnalo (s ohledem na finanční limity a spotřební koš) a jaké jídlo jim ve školní 

jídelně nechutná. Na základě šetření domluvíme schůzku s paní Buriánkovou. 

- Martin Elznic a Matěj Šelicha si domluví rozhovor s panem školníkem 

 

Další zasedání:   23.4.   2. vyučovací hodinu 


