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který se konal 16.2.2017 
  
Přítomni:   4. tř. – Ondra Zeman, Vojta Vogeltanz 
                   5. tř. – Bára Skuhrovcová, Kristýnka Bočanová  
                   7. tř. – Jára Loucký, David Rada 
                   8. tř. – Sandra Nováková, Simon Fruhstorfer 
                   9. tř. – Tereza Volfová     
                    
Omluveni:   Filip Fára  
   
Za pedagog. sbor:  Mgr. Jana Břicháčková 
 
Program: 1. Přivítání členů žákovského parlamentu a uvítání nového člena S.Fruhstorfera 
                 2. Poděkování za organizaci a průběh Valentýnského dne 
                 3. Probírání prezentace jednotlivých úkolů a nápadů ze stran žáků 
       4. Ukončení jednání, rozloučení a oznámení termínu další schůzky 
                 
1. Jana Břicháčková přivítala všechny členy ŽP, omluvila pana předsedu, přednesla program 
a uvítala nového člena ŽP Simona Fruhstorfera, který byl seznámen s Ústavou ŽP a 
následně složil slib. 
     Pozn.: Zástupkyně 8. třídy Aneta Polívková přešla na jinou školu a žáci 8. třídy místo ní 
zvolili Simona, který o účast v ŽP sám stál. 
 
2. Jana Břicháčková dále poděkovala všem členům ŽP za 
ochotu, organizaci a velmi dobrý průběh valentýnského 
dne. Následně bylo probíráno, jak by bylo možné tento 
den vylepšit v příštích letech (výzdoba školy).  
    Pozn.: zástupci ŽP se na mimořádné schůzce konané 
dne 7.2.2017 o velké přestávce domluvili, že společně 
uspořádají valentýnský den (14.2.2017), kdy žáci naší 
školy přijdou oblečeni v červeném nebo růžovém oblečení 
a oslaví tak den sv. Valentýna – této akce se zúčastnila 
většina žáků i učitelů naší školy 
 
3. Dále byly probírány nápady, připomínky a otázky za jednotlivé třídy: 

- žáci 4. třídy přednesli návrh na obohacení jídelníčku o nová jídla, např. pizza, 
gnochi se špenátem a sýrovou omáčku – předáno ekonomce školy 

-žáci 7. třídy vznesli dotaz, zda by bylo možné, aby i žáci II.stupně dostávali OVOCE 
DO ŠKOL - David Rada dostal za úkol zjistit u pana ředitele, zda je to vůbec možné a co by 
bylo nutné pro realizaci 

-žáci 9.třídy požádali o týden se zvoněním, aby si zvykli na střední školu 
- žáci 9.třídy dále vznesli dotaz, zda by se během velkých přestávek mohla na hale 

pouštět hudba – úkol pro všechny zástupce, aby zjistili zájem (nezájem) u svých spolužáků 
a následně pravidla pro pouštění hudby (co, kdy, kdo,…) 
 - během schůzky padl dotaz, zda by bylo možné omezit používání telefonů během 
dne; některým žákům vadí, že jejich spolužáci tráví čas o přestávkách pouze tím, že hrají hry 
na mobilu apod. – úkol pro všechny zástupce ŽP zjistit názor u spolužáků a případně sepsat 
návrhy a nápady, jak by takové omezení fungovalo a jaká by byla pravidla 

 
4. Mgr. Jana Břicháčková se rozloučila se členy ŽP, popřála hezký den a ukončila jednání. 
Další schůzka proběhne ve čtvrtek16.3.2017. 

Zapsal (a): Mgr. Jana Břicháčková 


