Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2019/2020

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 1
který se konal 15.10. 2019
Přítomni:

1. tř. – Antonín Suchan, Patrik Koch
2. tř. – Kamila Zechmeisterová, Martin Švejda
3. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
4. tř. – Tomáš Mráz, Sabina Ukašíková
5. tř. – Josef Koliha, Adéla Dvořáková
6. tř. – Martina Slavíková, Karolína Jonáková
7. tř. - Ondřej Zeman, Patrik Srp
8. tř. – Kristýna Bočanová, Eliška Větrovská

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Martina Joujová, Mgr. Karel Derfl
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu a gratulace ke zvolení
2.) vzájemné představení parlamenťáků
3.) hledání odpovědí na otázky: Proč máme ŽP? K čemu slouží? Co můžeme
jako parlamenťáci ovlivnit? Co všechno můžeme na zasedání dělat?
4.) volba předsedy a zapisovatele
5.) vánoční charitativní bazárek - plánování
6.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení
1.) Koordinátorka žákovského parlamentu (Mgr.
Jana Břicháčková) přivítala všechny
parlamenťáky na prvním zasedání, novým
členům pogratulovala ke zvolení, těm stávajícím
poděkovala za přízeň.
2.) Všichni zástupci se krátce představili, řekli své
jméno, důvod, proč chtěli být v ŽP.
3.) Společně jsme dávali dohromady, proč vlastně
ŽP na škole máme, a k čemu slouží. Také
přemýšleli nad tím, co všechno mohou
parlamenťáci ovlivnit, čím vším se mohou
zabývat.
4.) Na základě popisu a ujasnění si vlastností pro
jednotlivé funkce v parlamentu, byla po jednomyslném hlasování zvolena Kristýna
Bočanová předsedkyní a Patrik Srp s Ondrou Zemanem zapisovateli. Jejich pomocníkem
bude Antonín Suchan.
5.) Koordinátorka vznesla dotaz, zda by parlamenenťáci chtěli zopakovat svou loňskou velmi
úspěšnou akci – Vánoční charitativní bazárek. Všichni souhlasili, tudíž mohlo začít
plánování. Po skupinové domluvě vyvstaly otázky a úkoly, nad kterými se mají
parlamenťáci do příště zamyslet, případně zkusit navrhnout plakát:
 Komu? (kam poputují peníze z prodeje)
 Kde? (místo, kde se bude bazárek konat)
 Kdy? (datum, návrh 3.12.2019)
 Co? (jaké věci se budou vybírat, kde a kdy se budou shromažďovat, informace
pro rodiče)
 Plakáty, pozvánky (kdo navrhne, kdo zajistí distribuci)
 Info na internet (kdo a jakou formou, kde)
6.) Po ujasnění si data příštího zasedání (5.11.2019) koordinátorka všem parlamenťákům
poděkovala za účast a popřála jim, aby se jim v tomto školním roce dařilo a aby společně
dokázaly, že žákovský parlament má smysl.
Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková

