
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
Zápis č. 1/2022-2023 
Datum konání: 11.11.2022  
 
Program jednání:   1. úvodní slovo a představení zástupců školy ve školním parlamentu 
   2. význam školního parlamentu  
   3. pravidla, stanovy a jednací řád školního parlamentu 
   4. zveřejňování informací z jednání ŠP 
   5. hlasování o funkci předsedy a zapisovatele školního parlamentu 
   6. soupis návrhů jednotlivých tříd pro další jednání školního parlament  
    
Úkoly z předešlého jednání: - 
 
Zápis: 

- žáci podepsali prezenční listinu 
- úvodní slovo měla paní učitelka S. Jaklová, představila realizační tým školního parlamentu 

N. Vodochodská, zástupce učitelů 1. stupně 
I. Vojcíková, zástupce asistentů pedagogů 
A. Galuščáková, zástupce učitelů 2. stupně, moderátorka školního parlamentu 
S. Jaklová, zástupce učitelů 2. stupně, organizační zajištění fungování školního 
 parlamentu 

- zasedání pak bylo vedeno paní učitelkou A. Galuščákovou, která postupně mluvila o významu 
školního parlamentu, jeho stanovách a řádu, uvedla, že o činnosti školního parlamentu 
naleznou žáci informace na webových stránkách, nástěnce u sborovny a vysvětlila způsob 
hlasování během zasedání školního parlamentu 

- následovala volba předsedy školního parlamentu, o funkci nebyl zájem, přesto se nakonec 
zástupci tříd rozhodovali mezi K. B., 6.A (získal/a 16 hlasů) a K. L., 9.A (získal/a 11 hlasů), 
předsedou byl zvolen K. B., K. L. zástupkyní předsedy ŠP 

-  dále proběhla volba zapisovatele školního parlamentu, ani o tuto funkci nebyl velký zájem, 
zástupci tříd rozhodovali mezi M. P., 8.B (9hlasů), N. M., 8.B (4hlasy) a K. V., 9.B (10hlasů), 
zapisovatelkou se po hlasování stala K. V., M. P. a N. M. jsou zástupci zapisovatelky ŠP 

- další hlasování se týkalo termínů zasedání ŠP, návrh realizačního týmu bylo konání vždy první 
pátek v měsíci, všichni přítomní souhlasili 

- následovalo hlasování o výjimečném zasedání ŠP v pátek 26.11.2022, všichni přítomní 
souhlasili 

- v posledních minutách zástupci tříd sepsali návrhy k dalšímu jednání ŠP 
 

Dotazy: -  
 
Úkoly do příštího zasedání: Seznámení s návrhy pro další jednání předsedu ŠP, K. B. 
 
Příloha: Soupis návrhu pro další jednání 
 
Jednání vedl/a: A. Galuščáková 
Jednání zapsal/a dne: S. Jaklová, 22. 11. 2022 
 
Termín další : 26.11.2022 
Příloha: Soupis návrhu pro další jednání 
 
3.B- automat na svačiny 



4.A ve všech třídách nové žaluzie 
4.B uniformy 
5.A automat nebo bufet 
5.B jezdit více na výlety 
6.A bufet 
6.B víc matematických či jiných soutěží 
7.A bufet 
7.B delší velkou přestávku 
8.A velké přestávky trávit venku, gauče na chodbách 
8.B automat na jídlo a pití 
9.B o velkou přestávku chodit ven 
 
 


