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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č.7 
 

který se konal 31. 5. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – Johana Zelenková, Sára Kožíšková, Victor Liotard 
  2. tř. – Jáchym Ctibůrek 
         3. tř. – Patrik Jareš, Matyáš Lexa 
  4. tř. – Martin Švejda, Magdaléna Černá 

          5. tř. – Michaela Buchalová, Ema Procházková 
 6. tř. – Tomáš Mráz, František Černý 

8. tř. – Alex Mezari, Antonín Seják 
9. tř. – Dominik Vanc 

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

 
 
Program: 1) přivítání členů žákovského parlamentu  
                 2) projednání úkolu z minulého zasedání – zbytky jídel ve školní jídelně 
       3) dotažení akce „Den venku“ 
       4) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorky žákovského parlamentu přivítaly všechny parlamenťáky na zasedání. 
 

2) Míša Buchalová přednesla informace získané od hospodářky školy, paní Galážové, 
které se týkaly zpracování nevydaného jídla a zbytků jídel. Paní Galážová sdělila, že 
většina jídla, která je uvařena, se sní, jídlo je nanormováno, tudíž nevznikají žádné 
přebytky. Na toto reagoval Dominik Vanc, který předstoupil s poznámkami, že se 
takto neděje. Popsal situaci, kdy viděl, jak se jídlo vyhazuje do popelnice. Zjišťoval a 
hledal útulky, popřípadě centra pro bezdomovce, kam by bylo možné jídlo dovážet. 
Také někteří další parlamenťáci se přidali k tomu, že se zbytky opravdu vyhazují. 
Společně bylo navrženo sejít se s p. Galážovou, vedením školy i kuchařkami a celou 
situaci projednat, případně najít řešení. Domluvením schůzky s výše jmenovanými 
byli pověřeni M. Lexa a J. Ctibůrek. 
                                                                         

3) Zástupci parlamentu ostatním sdělili vyjádření svých tříd a třídních paní učitelek 
k navrhované akci „Den venku“. Vzhledem k tomu, že však většina parlamenťáků na 
předání informací zapomněla, vznikla diskuse nad tím, jak  zvýšit efektivitu a 
fungování parlamentu, tedy jak dotahovat zadané úkoly. Mezi návrhy bylo zmíněno 
například zapisování si poznámek z jednotlivých setkání, zapisování informací na 
počítač, tvorba parlamenťácké (putovní) knihy, tvorba plakátu se zapsanými 
poznámkami, které by byly následně okopírovány a předány do všech tříd. Ze všech 
návrhů byla vybrána varianta, kdy zvolený parlamenťák (Magdaléna Černá) udělá 
z každého setkání zápis, který bude následně okopírován a předán ostatním členům 
ŽP. Zároveň bylo připomenuto, kde je nejvhodnější potřebné informace předávat 
(třídnická hodina). 
K dotažení akce „Den venku“ bylo domluveno, že zástupci ŽP následující den 
(1.6.2022) ráno znovu předloží informace k chystané akci a během velké přestávky 
M.Lexa a P.Jareš přijdou do sborovny, kde se s pedagogy pokusí domluvit na 
konkrétním termínu uskutečnění akce. 

 
4) Po ujasnění si data posledního zasedání (14.6.2022) koordinátorky všem 

parlamenťákům poděkovaly za účast a zasedání ukončily.  
 

Zapsali: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová 
 


