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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 2 
 

který se konal 6.12. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – David Červenka, Štěpánka Křiváčková 
2. tř. – Klára Ševčíková, Kryštof Stříbrný 

  3. tř. – Marika Bodnár, Diana Červenková 
         4. tř. – Antonín Suchan 
  5. tř. – Hana Opačková, Patrik Jareš 

          6. tř. – Michaela Buchalová 

7. tř. – Barbora Dvořáková, Amálie Trčová 

8. tř. –  
9. tř. -  Alex Mezari 

 
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
Program: 1) Přivítání členů žákovského parlamentu  
                 2) Zodpovězení otázek a vyřešení úkolů z minulého zasedání 
                 3) Nápady akcí pro naši školu 

      4) Naplánování příští schůzky, ukončení a rozloučení 
 

1) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala všechny parlamenťáky na druhém 
zasedání tohoto roku a krátce shrnula setkání minulé. 

2) Úkoly z minulého setkání: 
Školní klub – pomocníky pro plánování a realizaci jednotlivých aktivit školního klubu 
budou Amálka Trčová, Bára Dvořáková, Antonín Seják a Patrik Jareš; tito se vždy 
předem domluví s vedoucími aktivit, s čím je potřeba pomoci a jakým způsobem se 
mohou zapojit. 
Funkce v parlamentu – všichni se shodli na tom, že kromě role zapisovatele, které se 
ujaly děvčata ze 3. třídy, žádnou jinou další funkci nepotřebujeme a můžeme dále 
fungovat tak, jak jsme byli doposud zvyklí. 

3) Parlamenťáci vznesli své nápady na akce, které bychom mohli v tomto školním roce 
pro ostatní uspořádat, objevovaly se nápady jako Den naruby, Barevný týden, 
Diskotéka o velké přestávce, Holky za kluky a mnoho dalších. Koordinátorka 
následně představila plánované akce projektu „Hrdá škola“, některé z nich se 
parlamenťákům velmi zalíbily. Z vypsané nabídky akcí jsme hlasováním (každý 
parlamenťáky měl dva hlasy) vybrali tři, které se nám nejvíce líbily – Filmový večer 
(společné promítání pro celou školu), Den bez tašek a Den dvojčat.  
Následně jsme se společně domluvili, že pro každou z těchto akcí dobrovolníci do 
příštího zasedání vytvoří plakát (sdělili jsme si, co by se na nich určitě mělo objevit), 
všechny pak vyvěsíme na hale a všichni žáci i dospělí budou moci hlasováním zvolit, 
o kterou z nabízených akcí mají největší zájem, a tu pak v nebližší době uskutečníme. 
Způsob hlasování mají parlamenťáci za úkol promyslet do příště. 
Tvůrci plakátů: Filmový večer – Bára, Amálka, Den dvojčat – Marika, Diana, Den bez 
tašek – Jana  

4) Po ujasnění si data příštího zasedání, 21.12.2022, koordinátorka všem 

parlamenťákům poděkovala za účast a rozloučila se s nimi.  
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková, M. Joujová  


