
ZÁZNAM ZE ČTVRTÉ SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

4. setkání Školního parlamentu se uskutečnilo v pondělí 15. 1. 2018 v 13:30 hodin ve 3. Třídě. 

Schůze se zúčastnilo 13 žáků (3. – 9. třída). 

Na programu bylo: 

1. dotazy a připomínky 

2. zhodnocení předvánočního Dne naruby (učitel – žák) 

3. výroba plakátu na akci Den naruby (holka – kluk) + výběr termínu 

Ad1)  

Dvě žákyně šesté třídy měly dotaz, zda by mohly chodit a pobývat o přestávkách na spodním patře – 

tedy druhém stupni, do něhož jako třída náleží. 

Jeden žák měl připomínku, že na spodním patře – na druhém stupni - chybí u chlapců na toaletách 

zámky. Nemohou se tak zamknout. 

Obě záležitosti se pokusí probrat s vedením školy předseda ŠP – David Konečný. Nejpozději do příští 

schůzky ŠP. 

Ad2)  

Žáci všeobecně považovali Den naruby (učitel – žák) za úspěšný. Pobavili se, oceňovali, že všichni 

učitelé (až asi na jednu výjimku) byli svolní a do této akce se plně zapojili. Některé mrzelo, že někteří 

jejich spolužáci slíbili si hodiny připravit, ale pak nic neměli. Situaci tak museli zachraňovat spolužáci 

nebo konkrétní učitel. Také se podělili o své zkušenosti, že když sami byli v pozicích učitelů, někteří 

jejich spolužáci rušili, zlobili či je jinak nerespektovali. Domnívám se, že byl tento Den naruby pro 

všechny zúčastněné zábavný a snad i trochu přínosný. 

Ad3)  

Dvojice pak vytvářely plakát na akci Den naruby pro svou třídu. Zároveň vytvořili plakát do 1. a 2. 

třídy a na školní chodbu. Termín jsme stanovili na 7. 2. 2018 

Závěr:  

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

12. 2. 2018. Hlavní náplní bude zhodnocení Dne naruby (holky – kluci) a tvorba plakátu na další akci. 

Jeden žák se ještě ptal, jak to vypadá s charitativní akcí Adopce na dálku. Pan ředitel ještě potřebuje 

vše zjistit a promyslet. Domluvili jsme se tedy, že pokud bychom věděli o jiné charitativní akci, 

například sběr víček či jiná než finanční pomoc, rádi se jí ujmeme. 

 

Věra Marečková 



 

 


