Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 1
který se konal 23.10. 2017
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
2.tř. – David Ptáček, Tomáš Frank
3.tř. – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek
4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková
5. tř. – Ondra Zeman, Vojta Vogeltanz
6. tř. – Kristýna Bočanová, Eliška Větrovská
8. tř. - Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková
9. tř. – Dominik Bartůněk Simon Fruhstorfer

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Mgr. Karel Derfl
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu a gratulace ke zvolení
2.) vzájemné představení, hra na procvičení jmen parlamenťáků
3.) hledání odpovědí na otázky (skupinová práce) a jejich společné shrnutí:
Proč máme ŽP? K čemu slouží?
Co můžeme jako parlamenťáci ovlivnit?
Co všechno můžeme na zasedání dělat?
4.) podepsání smlouvy
5.) rozdání zápisníků a seznámení se s nimi
6.) naplánování data příštího zasedání, přípitek, ukončení schůzky a rozloučení
1.) Koordinátorka žákovského parlamentu (Mgr. Jana Břicháčková) přivítala všechny
parlamenťáky na prvním zasedání a pogratulovala jim ke zvolení. Upozornila na fakt,
že letos poprvé jsou v ŽP zástupci všech tříd, tedy od 1. do 9.ročníku.
2.) Všichni zástupci se krátce představili, řekli své jméno, důvod proč chtěli být v ŽP a
také se zmínili o svých zálibách a zájmech (důležité pro rozdělení funkcí a společné
plánování). Protože se někteří téměř neznali, zahráli si hru s koštětem na procvičení
jmen všech členů ŽP.
3.) Parlamenťáci se rozdělili do dvou skupin (v každé z nich byl jeden zástupce z každé
třídy) a společně dávali dohromady, proč vlastně na škole ŽP máme, a k čemu slouží.
Také přemýšleli nad tím, co všechno mohou jako parlamenťáci ovlivnit, čím vším se
mohou zabývat. Následně společně shrnuli všechny nápady a koordinátorka je
zapsala na flipchart.
4.) Všichni zástupci ŽP podepsali smlouvu mezi členem ŽP a školou (viz příloha). Svým
podpisem se zavázali k plnění několika úkolů důležitých pro správné fungování ŽP.
5.) Každý parlamenťák obdržel zápisník, ve kterém jsou podstatné informace týkající se
ŽP, kontakty na ostatní parlamenťáky, prostor pro zápis poznámek z jednotlivých
zasedání a také například kalendář, kde si mohou vyznačit datum příští schůzky.
6.) Po ujasnění si data příštího zasedání (6.11.2017), si všichni členové ŽP připili na
úspěšné fungování ŽP. Následně koordinátorka všem poděkovala a ukončila
zasedání.
Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková (koordinátorka)

Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44, 262 72 – Březnice

„Spolu a v pohodě“

SMLOUVA MEZI ČLENEM ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU A ŠKOLOU
Jméno žáka:
Třída:
Za vedení školy:
Školní rok:

Já, člen parlamentu, se podpisem této smlouvy zavazuji:
- Účastnit se zasedání žákovského parlamentu (ŽP) a na zasedání chodit včas.
- Informovat třídu o zasedání ŽP a naopak ze třídy nosit informace do ŽP.
- Podílet se na činnostech parlamentu.
- Propagovat a reprezentovat školu.
- Dodržovat společně sestavenou a schválenou Ústavu ŽP.
Já, zástupce školy, prohlašuji:
-

Škola poskytne pro činnost žákovského parlamentu zázemí (prostory).
Člen žákovského parlamentu bude uvolněn z hodin, jestliže si to budou žádat jeho povinnosti.
ŽP bude mít přístup k informacím, které budou pro svou činnost potřebovat.
Škola bude informovat o činnostech parlamentu prostřednictvím dostupných prostředků (web
školy, média, na pedagogické radě).
Škola bude podporovat ŽP a jeho činnost (pravidelné schůzky s vedením, záštita nad projekty).

V Chrašticích dne ………………………………………….

……………………………………………………….
(zástupce školy)

…………………………………………………….
(člen žákovského parlamentu)

