
Zápis 

1. zasedání žákovského parlamentu     8. října 2018 

 

1) Přivítání nových i staronových členů 

2) Tradiční akce spolu/pořádané žák. parlamentem: 

 čertovská škola 

 turnaj v ping-pongu 

 turnaj ve fotbale a florbalu na konci šk. roku 

 jednodenní lyžování 

 soutěž o nejlepší halloweenskou a čertovskou masku 1. a 2. stupně 

3) Nápady na nové aktivity žák. parlamentu: 

 školní časopis (během příští schůzky členové rozhodnou, zda jej budou 

vydávat) 

 jednodenní exkurze pro 5. - 9. ročník (kam, proč, za kolik – návrhy na příští 

schůzce, nutné projednat s vedením školy) 

4) Podněty pro diskusi s vedením školy: 

 zamykání/zavírání kabinek na WC 

 možnost využívání sprch po TV pro II. st. 

 automat na zdravé jídlo, hotovostní platba (šunkové a kuřecí bagety)- 

k využití zejména pro žáky II. st. před odpoledním vyučováním 

 revize lavic na II. st. (díry, nestabilní) 

 možnost ŠVP i na II. st. 

 funkční PC v každé třídě (v 6. B jsou 2 počítače a chybí 1 myš, v 7. A PC 

nefunguje) 

 hodiny do každé třídy 

 přístup na wi-fi i pro žáky 

 webové stránky školy uživatelsky přívětivější, častěji aktualizovat (např. 

fotografie) 

 revize rozhlasu (v některých třídách nejde slyšet) 

 možnost otevření balkónů za pěkného počasí 

 paralelní třídy v ročníku umístit vedle sebe 

 školní diskotéka či školní ples (pro 8. a 9. třídy) 

 v zimě bývá ve škole chladno, nelze rovněž zavírat okna na WC 

5) Úkoly na příští schůzku (22. 10. 2018, 4.h v učebně fyziky) 

 společné foto na stránky školy 

 volba předsedy a dvou místopředsedů 

 časopis, exkurze, dohoda ohledně termínu setkání s vedením školy (viz. výše) 

 

Přítomní: Pařilová A., Adamusová A., Hrazdíra M., Tomkovič Z., Šmíd R., Suchánek D., Ryšavý M., 

Šmíd O., Ryšavý B., Jirků V., Schnirchová A., Smejkal A., Hřebačková A., Kouba T., Prudík T., Panáč J. a 

Floriánová I. 


