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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č.6 
 

který se konal 17. 5. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – Johana Zelenková, Sára Kožíšková, Victor Liotard 
  2. tř. – Jáchym Ctibůrek, Diana Červenková 
         3. tř. – Patrik Jareš, Matyáš Lexa 

          5. tř. – Viktorie Šťastná, Michaela Buchalová 

7. tř. – Josef Koliha, Adéla Dvořáková 
8. tř. – Alex Mezari 
9. tř. –Vojtěch Vogeltanz 

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

 
 
Program: 1) přivítání členů žákovského parlamentu  

                 2) projednávání návrhů členů parlamentu  
       3) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorky žákovského parlamentu přivítaly všechny parlamenťáky na zasedání. 
                                                                         

2) a) Koordinátorky vyzvaly parlamenťáky ke sdělení případných návrhů na uskutečnění 
školní akce. Matyáš Lexa vznesl dotaz ohledně školní 
jídelny, konkrétně jídla, které zbyde (není vydáno/ 
nedojedené zbytky). Navrhl, že by nevydané jídlo mohlo 
věnovat lidem bez domova a zbytky pak hospodářským 
zvířatům, například na farmách. Po dlouhé diskusi byly 
vybrány dvě zástupkyně parlamentu (M. Buchalová, D. 
Červenková), jejichž úkolem je získat potřebné 
informace u paní hospodářky (vedoucí jídelny) p. 
Galážové. Na příštím zasedání se na základě těchto 
informací rozhodneme, co dál. 
 
b) Patrik Jareš přišel s nápadem uspořádat „Učení venku“, jehož podstatou by bylo strávit 
kompletně celý den, jak výuku, tak přestávky venku. K tomuto návrhu se připojili další 
členové parlamentu a společně diskutovali nad případnými překážkami, které by v rámci 

tohoto dne mohly nastat, například nepříznivé počasí, 
nedostatek prostoru pro jednotlivé třídy, přesuny jednotlivých 
učitelů do různých tříd, přenos potřebných pomůcek do výuky. 
Vzhledem k nedostatku času na dořešení této akce, dostali 
parlamenťáci za úkol vše projednat a společně se svými 
spolužáky i třídní učitelkou zamyslet nad formou, organizací a 
termínem akce. 
 
c) Informace pro nepřítomné zástupce ze 4. a 6. třídy předají M. 
Lexa a P. Jareš. 

 
 

3) Po ujasnění si data příštího zasedání (31.5.2022) koordinátorky všem parlamenťákům 
poděkovaly za účast a zasedání ukončily.  
 
 

Zapsali: Mgr. Martina Joujová, Mgr. Jana Břicháčková  
 

  


