
ZÁZNAM Z ŠESTÉ SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

6. setkání Školního parlamentu se uskutečnilo v pondělí 26. 3. 2018 v 13:30 hodin ve 3. třídě. 

Schůze se zúčastnilo 11 žáků (3. – 9. třída). 

Na programu bylo: 

1. zhodnocení uplynulého měsíce 

2. domluva na další akci 

3. dotazy a připomínky 

Ad1)  

 Bylo vyhověno návrhu dvou žákyň ze šesté třídy, které chtěly o velkých přestávkách 

navštěvovat spodní patro (druhý stupeň, ke kterému náleží). Ve své třídě společně s třídní 

učitelkou žáci vytvořili pravidla a vše prodiskutovali. Žáci šesté třídy smí ve zkušební době 

přecházet každou středu o velké přestávce na spodní patro. Pokud vše bude probíhat bez 

problémů, bude to moci být rozšířeno i na další dny. 

 Na připomínku jiného žáka byly opraveny zámky u chlapeckých toalet na druhém stupni. 

 Při poradě prvního stupně, která se týkala zápisu do prvních tříd, se přihlédlo k návrhu žákyň 

z osmé třídy. Zápis do prvních tříd bude probíhat tedy jinou formou, kterou ony navrhly. 

Ad2)  

 Zástupci ŠP se domluvili, že v tomto školním roce nebudeme organizovat „barevný den“.  

 Jediná akce, kterou by rádi zorganizovali, je „den v pyžamu,“ který uskutečníme až v měsíci 

červnu. Plakáty na tuto akci vyrobíme v květnu. 

Ad3)  

 Zástupci ŠP si nebyli vědomi žádných větších problémů (např. v chování, jednání a vztazích 

mezi lidmi ve škole).  

 Měli pár připomínek, které se týkaly různých drobných oprav (prasklé žárovky, netěsnící 

dveře, netekoucí voda ve třídách, apod.). Dohodli jsme se, že v těchto případech budou 

informovat své třídní učitelky a ty pak vše předají panu školníkovi.  

 Padly i návrhy zavést (instalovat) školní rozhlas, častější cvičení (pro evakuaci při požáru, 

jednání při teroristickém útoku). 

Závěr:  

Prostor po případné další dotazy, připomínky a návrhy: domluvili jsme se na termínu další schůze – 

16. 4. 2018.  Náplní bude zhodnocení uplynulého měsíce.  

 

Věra Marečková 



 

 

 

 


