
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
Zápis č. 2/2022-2023 
Datum konání: 25.11.2022  
 
Program jednání:   1. úvodní slovo, prezence  
   2. hlasování o termínech kání školního parlamentu 
   3. návrhy tříd pro vylepšení školního prostředí/školy 
   4. úkoly pro další zasedání 
    
Úkoly z předešlého jednání:  

1. Předseda školního parlamentu byl informován o návrzích tříd formou zápisu z prvního jednání 
2. prodiskutovat konkrétní návrhy tříd 

 
Zápis:  

1. úvodní slovo paní učitelka Galuščáková 
2. informace z jednání školního parlamentu na nástěnce u kanceláří vedení školy 
3. hlasování o kání školního parlamentu- první pátek v měsíci: 2.12.2022, 6.1.2022 
4. Mikulášská akce 5.12., 9.A půjde do tříd „A“, 9.B půjde do tříd „B“ 
5. bezpečnost před školou, diskuze ve třídách 
6. diskuze o automatu na svačinu: všichni zástupci odhlasovali, že si přejí ve škole automat na svačinu 

(sortiment např. bagety, ledový čaj, džus), bufet nebude pravděpodobně z hygienických důvodů 
7. ve třídách nové žaluzie: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A,7.B, 8.A, 9.B, zjistit možnost opravy 
8. uniformy (3.A, 5.B pro), otázka kultury oblékání ve škole 
9. jezdit více na výlety/exkurze- 1x měsíčně, všichni pro 
10. více soutěží pro 1. stupeň, např. recitační soutěž (pro 2. stupeň), zavést soutěže na úrovni školy např. 

M, AJ, Čj, VV 
11. vytištěný plán akcí školy/tříd na nástěnku- všichni pro 
12. delší velká přestávka- problém s posunutím času začátku nebo konce vyučování, nebylo odhlasováno 
13. velké přestávky trávit venku- všichni žáci pro; otázka pro pedagogy a paní školnici- šatny a přezouvání, 

kolik pedagogů dozor, 1x v týdnu?, pobyt venku (5minut před zvoněním zpět?) 
14. gauče na chodbách- relaxační zóny (ano- většina) 
15. návrh knihovničky do tříd, nebylo odsouhlaseno 
16. závěrem úkoly na příští setkání např. přemýšlet nad dalšími návrhy, konkrétní nápady na exkurze a 

výlety; zástupci mají povinnost informovat své třídy a společně vymýšlet návrhy 
 
Dotazy: -  
 
Úkoly do příštího zasedání:   
Zástupci učitelů zjistí možnost automatu ve škole, opravu žaluzií, zajistí větší nástěnku pro školní parlament a 
vyvěšování akcí. 
Žáci se ve třídách pobaví o bezpečnosti před školou, zamyslí se nad kulturou oblékání do školy, popřemýšlí ve 
třídách nad dalšími návrhy k projednání a konkrétními nápady na exkurze a výlety 

 
 
Příloha: - 
 
Jednání vedl/a: A. Galuščáková 
 
Jednání zapsal/a dne: S. Jaklová, 25. 11. 2022 
 
Termín další: 2.12.2022 
 


