Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2018/2019

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 2
který se konal 13.11. 2018
Přítomni:

1. tř. – Kamila Zechmeisterová
2. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
3. tř. – Tereza Kuchařová, Radek Seják
4. tř. – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek
5. tř. – Oliver Václav Chán
6. tř. – Vojtěch Vogeltanz
7. tř. - Kristýna Bočanová
9. tř. – Lucie Dvořáková

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková
Program: 1.) přivítání parlamenťáků a zdůvodní termínu konání schůzky
2.) seznámení s programem schůzky
3.) interpretace nápadů, přání, stížností ze stran zástupců jednotlivých tříd
4.) Vánoční charitativní bazárek – ano/ne?, plánování
5.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení
1.) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala parlamenťáky na druhém zasedání.
Zdůvodnila datum konání schůzky, která byla přesunuta z úterý 20.11. z důvodu
ředitelského volna.
2.) Koordinátorka seznámila parlamenťáky s programem setkání a předala slovo
předsedkyni – Kristýně.
3.) Předsedkyně vedla diskusi nad nápady z jednotlivých tříd. Společně zhodnotili, zda
jsou nápady realizovatelné nebo ne a proč. Nápady na školní akce z minulého roku,
které se nestačily uskutečnit, naplánovali parlamenťáci na tento školní rok: Den
úsměvů (únor), Pyžamový den (duben). Také se domluvili, že by rádi vyjeli na
společný výlet určený pouze pro členy ŽP (květen/červen).
4.) Koordinátorka navrhla první akci pro tento školní rok – Vánoční charitativní bazárek –
seznámila je s cílem a účelem této akce. Všichni parlamenťáci se k tomuto návrhu
vyjádřili a shodli se, že tuto akci rádi uspořádají. Společně navrhli datum, program a
ostatní potřebné detaily pro uskutečnění akce. Grafičce Lucce nahlásili, co vše je
nutné uvést na plakátu. Parlamenťáci mají za úkol poradit se se svými spolužáky,
kam by bylo možné a vhodné výtěžek z akce předat. Vzhledem k množství práce,
která s touto akcí souvisí, domluvili se parlamenťáci, že se výjimečně sejdou ve
středu 21.11. o velké přestávce a informují se, co již mají hotovo a co je ještě potřeba
připravit. Lucka zde předvede svůj návrh plakátu, ke kterému se budou moci ostatní
vyjádřit a navrhnout případné úpravy.
5.) Po ujasnění si data příštího zasedání (4.12.2018) koordinátorka všem
parlamenťákům poděkovala za účast a aktivitu během setkání a ukončila zasedání.
Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková

