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ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 6 
 

který se konal 7.5. 2019 

  
Přítomni: 1. tř. – Šimon Stříbrný 
         2. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná 
  3. tř. – Tereza Kuchařová, Radek Seják  

          4. tř. –  
5. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková 

6. tř. – Vojtěch Vogeltanz, Tomáš Vogeltanz 
7. tř. -   

                    9. tř. – Lucie Dvořáková 

                    
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková 

 
 
Program: 1.) přivítání parlamenťáků a seznámení s programem schůzky 
       2.) Kytičkový den – Den proti rakovině 

                 3.) Švýcaři - program 
                 4.) nápady na možné akce realizovatelné v 2. pololetí, hrdaskola.cz 
       5.) naplánování data příštího zasedání, ukončení schůzky a rozloučení 
                 

1.) Koordinátorka žákovského parlamentu přivítala parlamenťáky na čtvrtém zasedání a 
stručně je seznámila s programem. 

2.) Koordinátorka připomněla parlamenťákům, že se příští týden uskuteční Kytičkový 
den – Den boje proti rakovině, a požádala je, aby ve třídě na tuto akci spolužáky 
znovu upozornili. Dostali za úkol připomenout jim, aby si nezapomněli vzít 20,-Kč, 
pokud si budou chtít kytičku koupit a podpořit tak dobrou věc. 

3.) Koordinátorka upozornila parlamenťáky na to, že se blíží termín, kdy k nám zavítají 
žáci a učitelé z partnerské švýcarské školy v Heimiswilu. Krátce pohovořila o 
vzájemné dlouholeté spolupráci a poprosila je, aby zkusili společně se svými 
spolužáky vymyslet nějaké nápady, kam letos naše švýcarské kamarády vzít, nebo 
jakou akci s nimi podniknout. Stručně jim vysvětlila, na co mají při plánování myslet 
(cena, dojezdová vzdálenost, smysl akce) a poprosila je, aby to ve třídě sepsali na 
papír (plakát) a přinesli na příští zasedání. 

4.) Předsedkyně zahájila diskusi nad nápady, jaké akce pro spolužáky by mohli ještě 
v tomto školním roce uspořádat. Stále mají v záloze Den úsměvů a Pyžamový den. 
Jednu z těchto akcí by ještě rádi uspořádali. Vzhledem k nízkému počtu přítomných 
parlamenťákům se však rozhodli, že se domluví na příštím zasedání. 

5.) Po ujasnění si data příštího zasedání (21.5.2019) koordinátorka všem 
parlamenťákům poděkovala za účast a aktivitu během setkání, připomněla úkoly na 
příští setkání, a ukončila zasedání. 
 

Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková  
  


