
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
Zápis č. 4/2022-2023 
Datum konání: 6.1.2023  
 
Program jednání:   1. úvodní slovo, prezence, určení termínu dalšího zasedání 
   2. shrnutí návrhů z předchozích zasedání 
   3. návrhy zástupců tříd 
   4. úkoly pro další zasedání 
    
Úkoly z předešlého jednání:  
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. 
 
Zápis:  

1. úvodní slovo paní učitelka Jaklová 
2. termín dalšího zasedání: 17.2.2023 
3. shrnutí návrhů projednaných se sborem učitelů a vedením školy, většina návrhů stále v jednání 

(automat, žaluzie, relaxační zóny na chodbách) 
1. informace o plánovaném projektovém dni k 30. výročí vzniku ČR 
2. možnost zasílat příspěvky za třídu do školního časopisu 
3. nástěnka pro školní parlament bude, řeší se umístění 
4. návrhy žáků:  

- zástupci 9.B žádají o zvážení změny umístění třídy 
- 9.B upozorňuje na potřebu opravit dveře u dívčích šaten u tělocvičny 
- 8.B navrhuje o malých přestávkách volný pohyb po chodbě, navštěvování se ve třídách 
- 3.A,3.B, 5.B navrhují ve třídách dvojlavice 
- dotaz 5.B, zda by šlo mít zamykací dveře na wc 
- dotaz na přechod pro chodce u jídelny 

 
Dotazy: -  
 
Úkoly do příštího zasedání:   
Zástupci učitelů zjistí posun v jednání o automatu ve škole, opravě žaluzií, umístění nástěnky parlamentu, jak je 
to s přechodem u jídelny, zda by šlo podávat v jídelně bezlepkové obědy, zda by šlo uvolnit zeď, na kterou by 
žáci mohli malovat, zavedení dvojlavic na 1. stupni, jak je to s relaxačními zónami, zda by šlo opravit dveře 
šaten u tělocvičny, zamykat se na wc, o malé přestávky na 2. stupni se volně pohybovat po chodbě, navštěvovat 
se ve třídách, organizace soutěží v rámci školy (které předměty, ročníky) 
 
 
Příloha: - 
 
Jednání vedl/a: S. Jaklová 
 
Jednání zapsal/a dne: S. Jaklová a zástupkyně 9.B, 6.1. 2023 
 
Termín další: 17.2.2023 
 


