
Záznam z 5. schůze Školního parlamentu 

Schůzky se zúčastnilo 12 žáků z 3. – 9. třídy. 

1. Nejprve jsme se přivítali a seznámili se s programem schůzky. 

2. Zhodnotili jsme akci Den v maskách. Žáci prvního stupně, kteří se akce zúčastnili, ji považují za 

zdařilou a navrhují ji realizovat i v příštím školním roce. Zástupci z druhého stupně se shodli na tom, 

že se akce v tomto školním roce účastnit nebudou. 

 3. Dotazy a připomínky: 

 Předseda Radim Sirůček nás informoval o tom, že akce Sázení stromů je naplánovaná na 

přelom března a dubna. Pan starosta dal dva návrhy: buď vysázet jeden strom za třídu, nebo 

by si mohl každý žák vysadit svůj strom. Hlasovali jsme. Naprostou většinou byl přijat návrh: 

každý žák si vysadí svůj strom.  

Pan starosta spolu s Radimem Sirůčkem vybrali i místa, kde by bylo možné sázet. Stromy nám 

prý zajistí pan Maxa. Akce bude zřejmě probíhat v delším časovém období (například týden). 

Předseda Radim Sirůček má za úkol kontaktovat paní učitelku Pražanovou ohledně 

příslušného nářadí. V případě nedostatku nás informuje na příští schůzi ŠP a vyzve ostatní, 

zda budou moci chybějící nářadí přinést a obstarat.  

 Na začátku školního roku jsme se domlouvali, že by bylo dobré navrhnout spolupráci i při 

jiných školních akcích. Vzhledem k tomu, že na většině školních akcí se podílí nejen nějaký 

učitel, ale i jeho třída, nebylo naší pomoci zatím potřeba. O tomto víkendu proběhl karneval, 

který organizovala a zajišťovala paní vychovatelka Marie Valentová. Navrhla jsem zástupcům, 

zda bychom mohli tradičně (každý další školní rok) paní Valentové s organizací, přípravami a 

vším potřebným pomáhat my jako ŠP. Návrh jednomyslně přijat. 

 Zhodnotili jsme činnost a aktivity ŠP za uplynulý půlrok: podařilo se nám realizovat akce: Den 

naruby (kluci x holky, učitel x žák), Den v maskách, Hra na školních chodbách. Nerealizovali 

jsme: Drakiáda, Vlaštovkiáda, Sběr kaštanů a žaludů. Většinou z časových důvodů či 

nepříznivého počasí. Z plánovaných akcí nám chybí realizovat Den sázení stromů 

(březen/duben), Den v kšiltovkách (květen) a Den důstojného oblečení (tento čtvrtek – 28. 2. 

2019). 

 Zástupci ŠP navrhli uskutečnit ještě nějaké hry a zábavné aktivity, které by se hodily na 

přestávky. Žáci prvního stupně navrhli hru s céčky a skákání přes gumu, předseda Radim 

Sirůček navrhl kaligramy a ihned spolužáky seznámil s realizací. Navrhl vymyslet něco 

obdobného i pro mladší žáky.  

4. Vytvořili jsme plakát na akci Den v kulturním (svátečním) oblečení. Rozhodli jsme se tuto akci 

spojit se svatbou, která se bude konat v 6. třídě. Pohovořili jsme o tom, jak by se člověk měl 

obléci na svatbu a vytvořili plakáty, které zástupci vyvěsí ve svých třídách. 

 


