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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 1 
 

který se konal 23.11. 2021 

 

Přítomni: 1. tř. – Sára Kožíšková, Victor Mathias Liotard 
  2. tř. – Jáchym Ctibůrek, Diana Červenková 
         3. tř. – Patrik Jareš, Matyáš Lexa 
  4. tř. – Denisa Hlbočanová, Šimon Stříbrný 

          5. tř. – Ema Procházková, Michaela Buchalová 

6. tř. – František Černý, Tomáš Mráz 

7. tř. – Josef Koliha, Adéla Dvořáková 
8. tř. -  Eliška Humlová, Antonín Seják 

9. tř. – Ondřej Zeman, Vojtěch Vogeltanz 

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

 
Program: 1) přivítání členů žákovského parlamentu a gratulace ke zvolení 
                 2) vzájemné představení parlamenťáků  
                 3) hledání odpovědí na otázky: 
   Proč máme ŽP? K čemu slouží?  

Co můžeme jako parlamenťáci ovlivnit?  
Co všechno můžeme na zasedání dělat? 

      4) diskuse nad četností a termíny zasedání 
       5) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorka žákovského parlamentu (Mgr. Jana Břicháčková) přivítala všechny 
parlamenťáky na prvním zasedání, novým členům pogratulovala ke zvolení, těm 
stávajícím poděkovala za přízeň.  

2) Všichni zástupci se krátce představili, řekli své jméno, důvod, proč chtěli být v ŽP. 
3) Společně jsme dávali dohromady, proč vlastně ŽP na škole máme, a k čemu slouží. 

Také přemýšleli nad tím, co všechno mohou parlamenťáci ovlivnit, čím vším se 
mohou zabývat.  

4) Společně jsme dávali návrhy na případné akce, které by bylo možné uskutečnit 
v nadcházejícím období. Paní učitelka Břicháčková přišla s projektem Hrdá škola, 
kde se každý měsíc pořádá jedna akce. Která škola se akce zhostí nejlépe, může 
vyhrát nějaké ceny. Parlamenťáci si vybrali „Den šílených účesů“. Dali dohromady, co 
vše je pro propagaci akce potřeba udělat, rozdělili si funkce (plakáty, focení, předání 
informací spolužákům,…). Akce byla naplánována na 6.12.2021. 

5) Po ujasnění si data příštího zasedání koordinátorka všem parlamenťákům 
poděkovala za účast a popřála jim, aby se jim v tomto školním roce dařilo a aby 
společně dokázaly, že žákovský parlament má smysl.  
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková  


