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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 4 
 

který se konal 11.1. 2023 

 

Přítomni: 1. tř. – David Červenka, Štěpánka Křiváčková, Štěpán Kopeček 
2. tř. – Kryštof Stříbrný, Johana Zelenková 

  3. tř. – Marika Bodnár, Diana Červenková 
         4. tř. – Patrik Jareš, Matyáš Lexa 
  5. tř. – Patrik Lipták 

          6. tř. – Michaela Buchalová, Ema Procházková 

7. tř. – Barbora Dvořáková 

8. tř. – Natálie Brožová, Vanessa Trnková 
9. tř. -  Alex Mezari, Antonín Seják 

 
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová 

 
Program: 1) Přivítání členů žákovského parlamentu  
                 2) Prezentace plakátů a způsob hlasování 
                 3) Omezení používání mobilních telefonů 

      4) Naplánování příští schůzky, ukončení a rozloučení 
 

1) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala všechny parlamenťáky a omluvila se 
za zrušení minulého zasedání z důvodu vysoké nemocnosti učitelů i žáků. 

2) Žákyně 3.třídy představily svůj plakát k akci „Den dvojčat“, zástupkyně 7.třídy plakát 
nepřipravila, čtvrťáci prezentovali plakát ke dni „Filmový večer“. Ostatní parlamenťáci 
všechny plakáty zhodnotili a navrhli doplnění dalších informací (datum, cíl akce, 
místo, program, a další). Parlamenťáci připravili návrhy filmů, které by se mohly 
v rámci Filmového večera promítat (pro I. a II.stupeň odděleně) a následně 
hlasováním dva z nich zvolili (I.stupeň – 6 hlasů pro Mimoni 2, II.stupeň – 12 hlasů 
pro Drž hubu). 
Následně se parlamenťáci dohodli na tom, že hlasování bude probíhat v jednotlivých 
třídách, a to dne 16.1.2023 během třídnických hodin. Matyáš navrhl, aby každý žák 
dostal od parlamenťáků lísteček, na který následně napíše číslo zvolené akce (1,2, 
nebo 3). Plakáty budou vyvěšeny na hale. Po odhlasování parlamenťáci lístečky 
vyberou a následně vyhodnotí (sečtou). Informace o zvolené akci předají 
koordinátorkám ŽP. Na příštím zasedání, dne 18.1.2023, koordinátorky zveřejní 
celkový výsledek a společně s ostaními parlamenťáky domluví další věci, které 
budou k realizaci této akce potřeba.  

3) Koordinátorka sdělila, že pedagogický sbor projednával pravidla pro používání 
mobilních telefonů. Rozhodl se pro jejich omezení a nabízí žákům možnost nová 
pravidla spolutvořit. Parlamenťáci mají za úkol se svými spolužáky promyslet a 
v rámci třídních hodin projednat, jakým způsobem tohoto omezení docílit a zároveň 
jaká pravidla nastavit, aby byla jednoduchá, srozumitelná a přijatelná pro všechny. 
V následné diskusi Tonda uvedl, že není spokojen s využíváním školního klubu, 
jelikož většina dětí tráví svůj volný čas na mobilech. 

4) Koordinátorky poděkovaly za aktivní účast na schůzce a připomněly datum schůzky 
následující (18.1.2023). 
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková, M. Joujová  


