Zápisy ze schůzek školního parlamentu 2018/2019
Předseda žákovského parlamentu: Klára Michalíková, 9. třída
Místopředseda žákovského parlamentu: Denisa Zámečníková, 9. třída
Zapisovatel žákovského parlamentu: Tereza Hluchníková, 6. třída

Zápis z první schůzky školního parlamentu konané dne 21. 9. 2018
První letošní setkání školního parlamentu se konalo dne 21. 9. 2018. Sešli se na něm zástupci
5. - 9. třídy a vedení školy. V samotném úvodu byly žákům ujasněny funkce a cíle školního
parlamentu. Hlavním tématem prvního zasedání parlamentu byla každoroční halloweenská
párty, kterou na naší škole pořádají dle tradice žáci 9. třídy. Bylo dohodnuto,
že se halloweenská párty uskuteční v měsíci listopadu. Dalším bodem parlamentu pak bylo
zejména to, co bychom mohli na škole změnit či opravit. S jednotlivými návrhy vystoupili
zástupci z řad žáků. Požadavky byly následující:
6. třída – zakoupení nových florbalových branek, držáky na ovládací řetízky žaluzií
8. třída – nefunkční ovládací řetízky žaluzií na oknech
9. třída - halloweenská párty
5. + 7. třída – žádné požadavky

Zápis z druhé schůzky školního parlamentu konané dne 12. 10. 2018
Hlavním tématem druhého zasedání parlamentu byla halloweenská párty, kdy se řešila
organizace této akce – který den bude, v jakých prostorách se bude odehrávat, pozvánky
na akci. Řešil se také projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ – každá třída by si měla
pořídit sešit, kde se bude zapisovat, kdo daný den nedostal ovoce, zeleninu či mléko. Někteří
žáci produkty neobdrží a ty pak mohou v lednici zplesnivět. Dalším tématem parlamentu byla
otázka možnosti zřízení schránky důvěry na naší škole. Jedním z dalších bodů byl také blížící
se vánoční jarmark – upozornění pro dámy, aby neměly boty na vysokém podpatku,
které mohou poškodit novou podlahu v tělocvičně. Řešilo se také to, zdali v letošním školním
roce proběhne školní florbalový turnaj. Poté opět vystoupili zástupci z řad žáků s jednotlivými
návrhy:
5. třída – třídění odpadu

8. třída – poškozené ovládací řetízky žaluzií
9. třída – hygiena na záchodech
6. + 7. třída – žádné požadavky

