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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č.3 
 

který se konal 8. 3. 2022 

 

Přítomni: 1. tř. – Johana Zelenková, Victor Mathias Liotard 
  2. tř. – Jáchym Ctibůrek, Diana Červenková 
         3. tř. – Antonín Suchan, Matyáš Lexa 
  4. tř. – Šimon Stříbrný 

          5. tř. – Ema Procházková, Michaela Buchalová 

6. tř. –Tomáš Mráz 

7. tř. – Josef Koliha, Adéla Dvořáková 
8. tř. – Antonín Seják 
9. tř. – Ondřej Zeman 

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

 
 
Program: 1) přivítání členů žákovského parlamentu  

                 2) začleňování ukrajinských žáků do třídních kolektivů 
                 3) hlasování a výběr akce na nadcházející období  
       4) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení       
 

1) Koordinátorky žákovského parlamentu přivítaly všechny parlamenťáky na zasedání. 
 

2) Parlamenťáci společně diskutovali nad tím, jak vnímají příchod a začleňování 
ukrajinských spolužáků ve svých třídách. Zamýšleli se nad tím, čím bychom jim mohli 
adaptaci v naší škole více usnadnit. Navrhli popis některých předmětů v ukrajinštině, 
využití překladačů a chytrých aplikací (například ofocení stránek v učebnici) pro lepší 
porozumění a vzájemnou komunikaci. Také sdíleli společné zážitky s ukrajinskými 
spolužáky. Následně krátce přednesli své názory na situaci na Ukrajině.  
                                                                         

3) Parlamenťáci zdůvodnili proč a jakou akci by rádi v nadcházejícím období realizovali, 
následně proběhlo hlasování, jehož výsledkem byla akce EKO týden. Cílem této 
akce je plnit eko výzvy (třídění odpadů, úspora vody - sprchování do 2 minut, sázení 
rostlin, zmenšení uhlíkové stopy, používání znovupoužitelných obalů) v rámci 
jednotlivých dnů, a to bud individuálně, případně v rámci třídy. Součástí této akce 
bude i připravovaný projektový den ke Dni Země. Do příští schůzky si parlamenťáci 
promyslí, co je potřeba připravit, jak předat  informace spolužákům, co bude 
výstupem akce, kam ukládat nasbírané materiály apod.  

 
4) Po ujasnění si data příštího zasedání (22.3.2022) koordinátorky všem 

parlamenťákům  poděkovaly za účast a zasedání ukončily.  
 
 

Zapsali: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová  
 


