
Základní škola a mateřská škola Chraštice                                           Školní rok 2017/2018 
 
 

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU č. 9 
 

který se konal 26.3. 2018 

  
Přítomni: 1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná 
         2.tř.  – David Ptáček 
  3.tř.  – Štěpán Šotek, Jakub Vojáček, Jindřich Hrkal  

          4. tř. – Oliver Václav Chán 

5. tř. – Ondra Zeman  

8. tř. -  Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková 

                    9. tř. – Dominik Bartůněk Simon Fruhstorfer 
                    
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, seznámení s programem  
                 2.) ledolamka –  Papírové míče 

      3.) vyřešení úkolů z minulého zasedání – Jídelníček ZŠ 
       4.) nápady na další akci  
       5.) naplánování příští schůzky ŽP a ukončení zasedání 
                 
1.) Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem 
zasedání. 
2.) Pro odreagování a znovu nabití energie a svěžesti a zbystření mysli jsme si zahráli hru 
PAPÍROVÉ MÍČE – rozdělili jsme se do dvou přibližně stejně silných družstev a z papíru a 
lepenky jsme si vyrobili míče, poté jsme si vyhraničili hrací pole. Po startovacím povelu jsme 
se všichni snažili přehodit co nejvíce míčů na stranu soupeře, tzn. odhazovali i ty míče, které 
k nám přiletěly od soupeřů. Po signálu STOP jsme spočítali ty míče, které jsme měli na své 
straně hřiště, a vyhrál tým s menším počtem míčů. 
3.) Na základě stížností a přání ohledně jídelníčku jsme měli z minulého zasedání za úkol 
sepsat si ta jídla, která jsou podle nás příliš často, nebo naopak ta jídla, která nám v jídelníčku 
chybí. Shodli jsme se na následujícím: 

 lívance, palačinky, pizza, gnochi se špenátem a sýrovou omáčkou a masové kuličky 
vůbec nemáme a chtěli bychom 

  hrachová kaše, čočka a rýže jsou velmi často 
 Buchtičky se šodó nebo jiná sladká jídla by mohla být častěji 

Seznam jídel bude koordinátorkou předán vedoucí školní jídelny společně s dalšími názory, 
které ke stravování a jídelníčku máme. 
4.) Společně s koordinátorkou jsme přemýšleli a diskutovali nad dalšími akcemi, které 
bychom mohli uspořádat. Do příštího zasedání máme za úkol zkusit vymyslet nějakou akci, 
která by byla vtipná, smysluplná, která tady ještě nebyla a mohli by se jí zúčastnit všichni bez 
rozdílu věku. 
Akce, které máme připravené – Pyžamový den (květen), Den úsměvů (druhá polovina dubna) 
5.) Upřesnili jsme si termín příštího zasedání, 9.4.2018 a úkoly, které máme. Koordinátorka 
nám popřála krásné Velikonoce a ukončila zasedání. 

 
Zapsala: Jana Břicháčková (koordinátorka) 

 


