Zápisy ze schůzek školního parlamentu 2015/2016
Členové:
5. třída: Rozálie Dornová, Jan Boček
6. třída: Pavla Fojtíková, Matyáš Štědroň
7. třída: Štěpánka Miková, Martin Slanina
8. třída: Kristýna Anna Murcková, Magdaléna Hantáková
9. třída: Adam Lampa, Eleanor Samy

Zápis z první schůzky školního parlamentu konané dne 2. 10. 2015
První letošní setkání školního parlamentu se konalo dne 2. 10. 2015 a sešli se na něm zástupci
5. - 9. tříd, paní ředitelka Mgr. Ivana Kobzová a paní zástupkyně Mgr. Lenka Běláková.
Po krátkém úvodu, kdy byly žákům ujasněny funkce a cíle školního parlamentu, bylo
dohodnuto, že se parlament bude scházet každý první pátek v měsíci. Na první schůzce jsme
diskutovali zejména na téma – pořádek ve třídách a dodržování základních školních pravidel.
Byly prodiskutovány nejčastěji se opakující prohřešky ze strany žáků:
a) sezení na radiátorech
b) strhávání ubrousků nebo toaletního papíru po kusech
c) tahání za žaluzie, poškozování žaluzií
d) skladování krabiček od ochucených mlék ve třídách
e) neuklizené prostory pod lavicemi
Hlavním tématem prvního parlamentu pak byla akce “Halloween 2015”. Uspořádat tuto
akci navrhli vedení školy žáci 9. třídy, kteří se následně za pomoci některých žáků 8.
třídy stali hlavními organizátory.
Dalším bodem parlamentu pak bylo zhodnocení besedy o šikaně, která na škole proběhla
8. 10. 2015. Beseda byla chválena ze strany žáků i pedagogů, a tak bylo navrženo, že bychom
měli v podobných aktivitách i nadále pokračovat. Ve druhém pololetí bychom se chtěli
zaměřit na problém ze všech nejaktuálnější – a to na kyberšikanu.

Zápis z druhé schůzky školního parlamentu konané dne 23. 10. 2015
Hlavním tématem druhé schůzky školního parlamentu bylo zejména to, co bychom mohli
na škole změnit či opravit. S jednotlivými návrhy vystoupili zástupci z řad žáků. Paní
ředitelka přislíbila, že se bude podněty ze strany žákovského parlamentu vážně zabývat a
pokud budou přání uskutečnitelná, umožní a podpoří jejich realizaci. Poté jsme diskutovali na
téma chystaného projektového dne pro chlapce 6. a 7. třídy, který se měl odehrávat v nově
zprovozněných školních dílnách. Cílem projektu bylo zhotovení ptačích budek.

Zápis z třetí schůzky školního parlamentu konané dne 26. 2. 2016
Žáci 6. třídy navrhli soutěž „O maskota“. Soutěže by se měli zúčastnit žáci 5. – 9. třídy.
Vítězný maskot (může být také originální vlajka) by měl poté reprezentovat naši školu.
Dalším bodem parlamentu pak byly nejrůznější poruchy, které je nutné opravit.
Bylo dohodnuto, že veškeré závady se vždy nahlásí panu školníkovi, který je následně opraví.
Na závěr parlamentu paní ředitelka Mgr. Kobzová vyzvala žáky, aby udržovali pořádek
pod šatními skříňkami a řádně po sobě uklízeli učebnu výtvarné výchovy.

