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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 6 
 

který se konal 15.1. 2018 

  
Přítomni: 1. tř. – Ema Procházková, Michalka Buchalová 
         2.tř.  – David Ptáček, Tomáš Frank 
  3.tř.  – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek, Josef Koliha  

          4. tř. – Oliver Václav Chán 

5. tř. – Ondřej Zeman 

6. tř. – Kristýna Bočanová, Barbora franková                     
8. tř. -  Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková 

                    9. tř. – Dominik Bartůněk, Simon Fruhstorfer 
                                       
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, přání do nového roku, seznámení  
             s programem schůzky 

                 2.) plánování školních akcí – úkol z minulého zasedání 
       3.) diskuse  
       4.) naplánování příští schůzky ŽP 
                 
 

1. Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu, popřála jim mnoho úspěchů 
v roce 2018 a seznámila je s programem zasedání. 

2. Parlamenťáci měli za úkol, navrhnout a připravit akci pro žáky ZŠ (MŠ);  
Návrhy: 

a. Minigolf Milín– 9.třída – navrženo pro 1. i 2. stupeň; nutno rozdělit na skupinky z 
důvodu nedostatečného vybavení – prozatím odloženo (finance, čas, počasí, 
suplování a nahrazení odpadlých hodin, cíl akce??) 

b. Jump Park Praha– 3.třída – původně určeno pro celou školu, ale z finančních 
důvodů a organizačních záležitostí doporučeno pouze pro členy ŽP; zážitkový 
výlet spojený s přespáním ve škole - termín zatím neurčen 

c. Výlet po okolí chraštic - 5.třída – akce podobná té, která proběhla v rámci Dne 
Země před dvěma lety; procházka po okolí Chraštic spojená s hraním her či 
plněním úkolů – bude navrženo před plánováním letošní akce DEN ZEMĚ 

d. Barevný týden - 6.třída – akce určená pro všechny žáky i učitele ZŠ, během níž 
by se oblékali do předem stanovených barev – již dohodnut název, moto I 
termín akce, zástupci 1., 3. a 8. třídy mají za úkol navrhnout plakát, který bude 
zveřejněn jak na nástěnce ŽP, tak na webu 

e. Pyžamový den – určeno pro všechny žáky i učitele; v předem určený den 
přijdou všichni (ti, kteří budou chtít) oblečení v pyžamu – termín předběžně 
stanoven na květen (teplejší počasí) 

3. Koordinátorka dala prostor pro případné dotazy, návrhy, přání stížnosti  
a. žádost o zrušení a nezařazování zahradnických špaget do jídelníčku jídelny ZŠ 

– předáno p. Galážové 
4. Parlamenťáci si upřesnili termín příštího setkání, 29.1.2018, a zasedáni bylo tímto 

ukončeno. 
 

Zapsaly:Kristýna Bočanová a Eliška Větrovská  
 

 


