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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 1 
 

který se konal 23.11. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – David Červenka, Štěpán Kopeček 
2. tř. – Klára Ševčíková, Kryštof Stříbrný 

  3. tř. – Marika Bodnár, Diana Červenková 
         4. tř. – Patrik Jareš, Antonín Suchan 
  5. tř. – Hana Opačková, Patrik Jareš 

          6. tř. – Ema Procházková, Michaela Buchalová 

7. tř. – Barboba Dvořáková, Amálie Trčová 

8. tř. – Vanesa Trnková 
9. tř. -  Alex Mezari, Antonín Seják 

 
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová,  
                                Mgr. Karel Derfl, Marie Vávrová 

 
Program: 1) Přivítání členů žákovského parlamentu a gratulace ke zvolení 
                 2) Společné hledání odpovědí na otázky: 
   Proč máme ŽP? K čemu slouží?    

Co můžeme jako parlamenťáci ovlivnit?    
Proč nás ostatní zvolili? 
Co všechno můžeme na zasedání dělat? 

                 3) Nápady a plánování akcí 
      4) Školní klub 

       5) Schránka důvěry 
       6) Funkce v parlamentu 
       7) Společné fotografování 
                8) Poděkování, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorky žákovského parlamentu přivítaly všechny parlamenťáky na prvním 
zasedání, novým členům pogratulovala ke zvolení, těm stávajícím poděkovala za 
přízeň.  

2) Společně jsme dávali dohromady, proč vlastně ŽP na škole máme, a k čemu slouží. 
Také jsme přemýšleli nad tím, co všechno mohou 
parlamenťáci ovlivnit, čím vším se mohou zabývat 
a proč jsou zrovna oni ti, které ostatní spolužáci ze 
třídy zvolili jako svého zástupce. Sdělili jsme si, 
kdy je vhodné informace ze zasedání předávat 
ostatním spolužákům (potřeba domluvy s třídními 
učiteli). Domluvili jsme se na pravidlech 
zastupování v případě nepřítomnosti na schůzce 
(vždy alespoň jeden zástupce ze třídy). 
Odhlasovali jsme si, že se budeme scházet 1x za 
14 dní v odborné učebně v podkroví. Termíny 
schůzek budou uvedeny také v týdenních plánech jednotlivých tříd.  



3) D. Červenková navrhla vytváření plakátů pro plánované akce, které by se daly 
vyvěsit ve veřejných prostorách školy, a ostatní žáci by pak hlasováním mohli zvolit, 
o kterou z nabízených variant mají zájem.  

4) Paní učitelka Vávrová informovala přítomné o zřízení školního klubu a aktivitách, 
které zde budou probíhat. Poprosila parlamenťáky, zda by mohli ve svých třídách 
informovat o zřízené nástěnce klubu v 1.patře u výtahu, na níž naleznou časový plán 
nabízených aktivit. Také je vyzvala k zapojení se do pomoci při realizování a 
plánování těchto aktivit.  

5) Pan ředitel připomněl, že máme ve škole instalovánu schránku důvěru, kterou mohou 
využít všichni ti, kteří se chtějí se něčím svěřit a nemají odvahu říci svůj problém 
(stížnost, žádost, názor) říci osobně.  

6) V návaznosti na to, jaké úkoly parlamenťáci na této schůzce dostali, jsme se bavili o 
tom, co by nám mohlo pomoci, abychom na nic nezapomněli (notýsek, mobil,…). 
Připomněli, že potřebné informace k parlamentu najdeme na nástěnce u sborovny, 
kde je vyvěšen také zápis z každého setkání. Také jsme vznesli dotaz, zda by se 
někdo nechtěl ujmout role zapisovatele (namísto koordinátorek). Případně, zda by se 
nám v parlamentu hodily ještě nějaké další funkce – úkol na promyšlení na příště. 

7) Pan ředitel nám udělal společnou fotku, která bude zveřejněna na webu školy. 
8) Po ujasnění si data příštího zasedání, 6.12.2022, 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, M. Joujová  


