
ZÁPIS ZE 4. SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 
 

pondělí 20. 1. 2020 
 

Žáci 3. až 9. ročníku v počtu 20 dětí, zastoupena není 6. A třída. 

Přísedící: 
Mgr. M. Klimšová 
Mgr. B. Kinclová 
 

Mgr. Klimšová odpovídá na jednotlivé body zápisu z minulého zasedání ŠP: 

• Úspěšné akce byly: Adventní koncert, sbírka pro útulek pro psy a kočky a týraná zvířata, 
mikulášská nadílka. 

• Ke Dni Země zřejmě dojde k nějaké soutěžní akci – tvorba předmětů z PET lahví. 
• Ozdravné pobyty – základní informace. 
• Adopce zvířátka v ZOO – navrhovatelka dnes absence z důvodu nemoci, bude se 

projednávat na příštím parlamentu. Předběžný odhad – žák přispěje 20 Kč. Informační 
nástěnka bude na chodbě.  

Pobídka k aktivitě ze strany žáků – větší iniciativa – nejen návrh, ale realizace provedení, 
dotažení do konce. 
Dojde k vybavení školy nějakými vhodnými relaxačními předměty, žáci budou o nich 
hlasovat. 
 

Přímé dotazy zástupců tříd: 

• Lyžařský zájezd – jaké jsou podmínky. 
• Ozdravné pobyty – rozdělení tříd, na 14 dní, některým vadí, že jedou na stejné místo 

(konkrétně letošní 6. B) 
• Zima ve třídách – dotaz z 9. A 
• V jídelně se nedělá klasický řízek v trojobalu. 
• Proč nemůžeme do Itálie? (V nabídce je letos Chorvatsko.) 
• Zrcadla na záchody – 3. pavilon, automat na vodu. 
• V jídelně chceme zpět misky místo talířů (3. A). 
• Výběr ze dvou jídel nebo alespoň ze dvou příloh. (Bylo již diskutováno, jsou zde jisté 

možnosti…) 
• Ve školní družině větší hřiště 
• Zájem o nabízenou dvoudenní exkurzi na Dlouhé stráně (8. A) 
• Učebnice mají nevhodný tvar (velikostní formát) – špatně se na ně shánějí obaly. (Věc 

nakladatele, obal se musí uzpůsobit.) 
• Využití prostor na třetím pavilonu. (Otázka dozoru mimo jiné.) 
• Možnost hrát kolektivní hry během přestávky. (Dost obtížně – vzhledem k prostorám 

školy) 



• Přestávky venku (ale asi až v teplejším období) 
• Přístup na WC jen podle čipu a v omezeném počtu, stále se ztrácí toaletní papír. Na WC 

chlapeckém v přízemí na prvním pavilonu – chodí tam hromadně kluci, dělají tam 
nepořádek, je tam namočeno na podlahu. Protéká splachovadlo. 

• U třídy 8. A je vadná klika, opakovaně se kazí. Podobně klika u učebny Vv. 
• Malá skříňka – někteří žáci na druhém stupni mají malou skříňku.                   (Zatím nelze 

vyhovět.) 
• Banány jsou rozházené v okolí jídelny, když je dostaneme k obědu. 
• Zájem o malé skříňky – boxy do třídy na uložení Vv a podobných potřeb, učebnic, 

tělocviku. 

Dotaz ze strany Mgr. Klimšové: 

• Máte nápad, co byste sami pro školu zrealizovali? 
• Kolikpak lidí se opravdu zúčastní ozdravného pobytu? Sami jste o to žádali… 
• Zřejmě dojde ke tvorbě školního časopisu – možnost se angažovat… 

Apelace: Do příště zkuste vymyslet projekt, který by vás všechny pobavil a obohatil. My 
učitelé zajistíme materiál a dohled. 

 

NÁSLEDUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DNE 24. 2. 2020 

Zápis provedla Mgr. B. Kinclová, 20. 1. 2020 

 


