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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 1 
 

 
který se konal 23.10. 2018 

  
Přítomni: 1. tř. – Šimon Stříbrný, 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, Martina Slavíková 

6. tř. – 
7. tř. -  Kristýna Bočanová, Eliška Větrovská                    

                    9. tř. – Anna Kopejtková, Lucie Dvořáková 

                    
     
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
 
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu a gratulace ke zvolení 
                 2.) vzájemné představení 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.) volba předsedy, místopředsedy a grafika 
       5.) úkoly na příští zasedání 
       6.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení 
                 
 

1.) Koordinátorka žákovského parlamentu (Mgr. Jana Břicháčková) přivítala všechny 
parlamenťáky na prvním zasedání a novým členům pogratulovala ke zvolení.  

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).  

3.) Parlamenťáci se rozdělili do dvou skupin (v každé z nich byl jeden zástupce z každé 
třídy) a společně dávali dohromady, proč vlastně ŽP na škole máme, a k čemu slouží. 
Také přemýšleli nad tím, co všechno mohou jako parlamenťáci ovlivnit, čím vším se 
mohou zabývat. Následně společně všechny nápady shrnuli a upřesnili si který den, 
kdy, kde a jak často se budou scházet.  

4.) Na základě předchozí skupinové práce, společného shrnutí a vyjasnění si 
jednotlivých rolí pro správné fungování parlamentu byla Kristýna Bočanová zvolena 
předsedkyní, Eliška Větrovská místopředsedkyní a Lucie Dvořáková hlavní grafičkou. 

5.) Parlamenťáci dostali za úkol se ve čtvrtek shromáždit před nástěnkou parlamentu, 
aby je koordinátorka vyfotila. Druhým úkolem pro parlamenťáky na příští zasedání je 
přemýšlet nad akcemi pro školu a zjistit, zda je u nich ve třídách nějaký problém, 
přání, či dotaz, kterým by se mohli na zasedání zabývat. 

6.) Po ujasnění si data příštího zasedání (13.11.2018) 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  
 


