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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 3 
 

který se konal 4.12. 2018 

  
Přítomni: 1. tř. – Šimon Stříbrný 
         2. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná 
  3. tř. – Tereza Kuchařová, Radek Seják  

          4. tř. – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek 

5. tř. – Oliver Václav Chán 

6. tř. – Vojtěch Vogeltanz, Tomáš Vogeltanz 
7. tř. -  Kristýna Bočanová, Eliška Větrovská  

                    9. tř. – Anna Kopejtková 

                    
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
 
Program: 1.) přivítání parlamenťáků a seznámení s programem schůzky 

                 2.) vánoční charitativní bazárek 
                 3.) schránka ŽP 
       4.) interpretace nápadů, přání, stížností ze stran zástupců jednotlivých tříd 
       5.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení 
                 

1.) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala parlamenťáky na třetím zasedání a 
stručně je seznámila s programem. 

2.) Parlamenťáci si společně ujasnili důležité informace 
týkající se nadcházejícího charitativního bazárku, který 
proběhne 14. a 15.prosince. Shrnuli si, co je ještě 
potřeba připravit a dodělat, rozdali si úkoly (tvorba, 
vytisknutí a roznesení letáčků, příprava podkroví – stoly, 
výroba cedulí a cenovek). Následně se domluvili, kdo 
který den přijde, a jakou roli bude zastávat. Dohodli se, 
že vše potřebné připraví ve čtvrtek 13.prosince, po 
vyučování. Koordinátorka je následně informovala o 
přislíbené účasti p. Havelkové, zakladatelky Spolku Radost Příbramáčků, na vánoční 
akademii, kde ji bude osobně předán poukaz s vybranými penězi. 

3.) Parlamenťáci se společně přesunuli ke schránce ŽP a vybrali všechny vzkazy a 
lístečky, které následně předsedkyně přečetla a společně nad nimi diskutovali 
(žádost o umístění křesel či vaků na chodbu, žádost o znovuotevření divadelního/ 
dramatického a filmového kroužku). 

4.) Předsedkyně dále vedla diskusi nad nápady 
z jednotlivých tříd. Společně zhodnotili, zda jsou nápady 
realizovatelné nebo ne a proč.  

5.) Po ujasnění si data příštího zasedání (8.1.2019) 
koordinátorka všem parlamenťákům poděkovala za 
účast a aktivitu během setkání, připomněla mimořádné 
čtvrteční setkání za účelem přípravy bazárku, a ukončila 
zasedání. 
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková  
  


