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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 4 
 

který se konal 8.1. 2019 

  
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, Martina Slavíková 

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

                    9. tř. –  Anna Kopejtková, Lucie Dvořáková 

                    
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Karel Derfl 
 
 
Program: 1.) přivítání parlamenťáků a seznámení s programem schůzky 

                 2.) Vánoční charitativní bazárek – shrnutí, zhodnocení 
                 3.) nápady na možné akce realizovatelné v 2. pololetí, hrdaskola.cz 
       4.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení 
                 

1.) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala parlamenťáky na čtvrtém zasedání a 
stručně je seznámila s programem. Popřála všem přítomným jen to dobré a hodně 
úspěchů do právě začínajícího roku 2019. 

2.) Parlamenťáci společně shrnuli průběh a výsledek Charitativního bazárku, který 
proběhl před Vánoci. Zhodnocení probíhalo pomocí hrací kostky – pod každým 
číslem byla ukryta jedna otázka týkající se bazárku. Všichni hodnotili průběh a hlavně 
výsledek akce velmi pozitivně, mají dobrý pocit, že někomu pomohli a také jsou rádi, 
že si vyzkoušeli, že fungují jako tým. Pro příště by uvítali, kdyby s přípravami a 
propagací začali dříve, aby nebyli v časovém presu. Všichni se shodli, že ani 
v nejmenším nečekali, že vyberou tolik peněz. Koordinátorka i pan ředitel všechny 
ocenili a poděkovali jim za skvěle odvedenou práci. 

3.) Předsedkyně zahájila diskusi nad nápady, jaké další akce by mohli v příštím pololetí 
zrealizovat. Všichni se shodli, že po tak velké akci, jakou byl bazárek, by raději něco 
menšího, pohodovějšího. Navrhli Den úsměvů a Pyžamový den. Koordinátorka je 
seznámila s projektem Hrdá škola, která sdružuje školy z celé republiky, a každý 
měsíc pořádá nějakou akci, např. Den učitelů, Světový den zdraví, apod. Více na 
www.hrdaskola.cz. Parlamenťáci dostali za úkol se do příštího setkání s nápady 
seznámit a poradit se se spolužáky, která z nabízených akcí by se jim nejvíce líbila, 
případně přijít s vlastním nápadem. 

4.) Po ujasnění si data příštího zasedání (5.2.2019) koordinátorka všem parlamenťákům 
poděkovala za účast a aktivitu během setkání, připomněla úkoly na příští setkání, a 
ukončila zasedání. 
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková  
  

www.hrdaskola.cz

