
ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU DNE 12.2.2018 

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

Program:  

- Přivítání, docházka 

- Projekt Zvířata, článek do časopisu, vlastní návrhy 

- Článek pro školní časopis – Matěj Šelicha a Martin Elznic. Žáci si odhlasovali formu 

rozhovorů, navrhovali možné kandidáty. Hlasováním zvítězil rozhovor s panem 

školníkem a paní ředitelkou.   

- 6.C seznámila spolužáky s akcí Barevný týden (každý den se chodí v jiné barvě 

oblečení), dobrovolně se mohou připojit i ostatní třídy 

- Vznikla diskuze o uskutečnění podobné akce, která by byla naplánována 

s dostatečným předstihem – zástupci vymysleli Teplákový den (28.2.) 

 
Úkoly z minula: 

Projekt „Jak se žije s postižením“:   Kohoutová, Marcolová, Pustinová, Mikulčík, Khemlová, 

Němečková, Švec, Gandel, Holouš, Ouboulmane, Kaudlová, Špičková 

Projekt „Zvířata“: 

6.C: 

Toms – morče, Černá + Lukášková – morče, Bůchová – kočka, Kapková – králíci 

6.A: 

Kašparová – králík, Měkota – morče, Brož – želva, Němečková – činčila 

6.B: 

Horáková, Denková, Kulin, Vránek, Revťáková Anna, Revťáková Adéla, Pindur, Drhlík  - 

proběhla organizační schůzka 

7.C: 

Sýkorová, Stádníková, Krejžíková, Pecková 

 

Informace od paní ředitelky: 

Návštěva ČŠI se zatím odkládá, náhradní termín neznáme.   

Místo paní učitelky Soukupové nastupuje nový pan učitel Zuska.  

Vaření bude učit pí. uč. Vorlová. 

VOZ v 9. třídě bude učit paní ředitelka, zároveň přebere třídnictví 9.A.  

Dotazy žáků: 

- Mohla by se škola zapojit do projektu Zdravá škola? 

Úkoly do příště 

Seznámit spolužáky s akcí 6.C – Barevný týden (každý den se chodí v jiné barvě oblečení) – 

kdo chce, může se připojit. 

Teplákový den – 28.2. – seznámit spolužáky, zástupci třídy vytvoří do své třídy informační 

leták, akce je dobrovolná, kdo chce, může v tento den přijít do školy v teplákách.  

Další organizační schůzky projektu Svět není černobílý. 

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

ředitelkou.  

Další zasedání:   12.3. – 4. vyučovací hodinu 


