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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 2 
 

který se konal 6.11. 2017 

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

          4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková 

5. tř. – Ondra Zeman, Vojta Vogeltanz 

6. tř. – Eliška Větrovská, Eva Vacková, Barbora Skuhrovcová                     
8. tř. -  Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková 

                    9. tř. – Dominik Bartůněk Simon Fruhstorfer 
                    
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Karel Derfl 
 
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, pochvala za sledování nástěnky  
                 2.) ledolamka – hra na rozehřátí (Létající koberec)  

      3.) role v parlamentu – charakterizování jednotlivých rolí (předseda, zapisovatel,  
 grafik,…) a hledání vhodného kandidáta (skupinová práce); společné shrnutí 

       4.) volba předsedy a přiřazení ostatních rolí parlamenťákům 
       5.) hra na odreagování, uvolnění, pobavení (Koňské dostihy) 
       6.) propagace žákovského parlamentu; úkol na příští zasedání 
       7.) naplánování příští schůzky ŽP, rozloučení a ukončení zasedání 
                 
 

1.) Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu, poděkovala a pochválila je za 
sledování nástěnky, kde jsou informace o případných změnách, či mimořádných 
setkáních.  

2.) Na úvod a rozehřátí si parlamenťáci zahráli hru ,,Létající koberec“, při které museli 
všichni stát na vytyčeném prostoru (koberci). Tento prostor se však neustále 
zmenšoval, a tak si museli vzájemně pomáhat – starší vzali mladší do náručí nebo 
na záda. Cílem bylo, aby získali jeden v druhého důvěru, nestyděli se mezi sebou 
(často byli velmi blízko u sebe) a také aby spolupracovali, byli tým. 

3.) Členové ŽP se rozdělili do dvou stejně početných a věkově vyvážených skupin. 
Jejich úkolem bylo, aby sepsali seznam funkcí (rolí), které by byly k fungování 
parlamentu potřeba. K nápomoci jim byl zápisník, kde měli několik rolí 
vyjmenovaných a oni pouze přiřazovali správnou charakteristiku těchto rolí, např. 
koordinátor – dospělí, který pomáhá parlamenťákům. Následně hledali vhodného 
kandidáta ze svých řad, který by zodpovědně a ochotně zastával danou funkci. 

4.) Na základě předchozí skupinové práce, společném shrnutí a vyjasnění si 
jednotlivých rolí proběhla volba předsedy. S největším počtem hlasů zvítězil Jakub 
Vojáček (3.třída). Následně byly obsazeny i zbývající role (místopředseda, 
zapisovatel, grafik – nástěnkář, a fotograf). 

5.) Pro odreagování a uvolnění si všichni zúčastnění zahráli ,,Koňské dostihy“. Při této 
hře se všichni velmi pobavili. 

6.) Koordinátorka zmínila důležitost propagace (zviditelnění) žákovského parlamentu – 
škola, webové stránky, obec. Na příští zasedání dostali parlamenťáci za úkol 
popřemýšlet a navrhnout název, logo, popř. motto ŽP a trička pro všechny členy ŽP. 

7.) Po upřesnění si termínu příští schůzky (pondělí 20.11.2017) se všichni rozloučili a 
druhé zasedání bylo ukončeno. 
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková (koordinátorka) 
 


