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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU č. 7 
 

který se konal 28.1. 2018 

  
Přítomni: 1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná 
         2.tř.  – David Ptáček, Tomáš Frank 
  3.tř.  – Štěpán Šotek, Štěpán Kotrba  

          4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková 

5. tř. – Ondra Zeman 

6. tř. – Eliška Větrovská, Kristýna Bočanová                     
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.) plán akce BAREVNÝ TÝDEN   
       3.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd 
       4.) naplánování příští schůzky ŽP a ukončení zasedání 
                 
 

1.) Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem 
zasedání. 

2.) Parlamenťáci v rámci již projednávaného barevného týdne upřesnili, co je třeba 
doladit. Parlamenťáci vybírali ze tří navrhovaných plakátů ten, který bude rozvěšen po 
škole a také na webu školy. Plakát od holek z 1.třídy bude vyvěšen v koridoru, na 
hlavních vchodových dveřích. Plakát, který vyrobily holky z 8.třídy, bude k přečtení ve 
všech třídách, na nástěnce ŽP a taktéž na vchodových dveřích. Poslední plakát, který 
vyrobil Štěpánek Šotek, bude na nástěnce ve sborovně.  
Následně bylo domluveno, kdo a kdy a kde bude dělat fotografie z jednotlivých dnů.  
Hromadné foto se bude dělat každý den po velké přestávce na hale. 
Během dne se ale budou fotit všechny třídy zvlášť. Foťák budou mít na starost holky z 
6.třídy.Tablet budou mít kluci ze trojky.  
Parlamenťáci mají na starost oznámit o barevném týdnu svou třídu, ukázat jim plakát a 
vše vysvětlit. Dále budou zaznamenávat, kolik žáků z jejich třídy se do akce zapojilo. 
Výsledky budou sděleny na příštím zasedání. 

3.) Témata diskuse: 
Výtah – 6.třída – Protože šlapat schody je pro 6.třídu namáhavé byl navržen výtah. Na 
vybudouvání výtahu už pan ředitel pracuje, v rámci projektu, měl by vést ze šatny až 
na půdu. Do konce února se bude vědět, jestli bude projekt schválen, a tedy zda výtah 
bude nebo ne. 

4.) Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 18.2.2017. Koordinátorka všem 
poděkovala za vynaložené úsilí a snahu a ukončila zasedání. 

 
 

Zapsaly: Kristýna Bočanová a Eliška Větrovská 

 


