
1. ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2020/2021 
 
1. 10. 2020 
Účastní se žáci 3. – 9. ročníku 
Za pedagogický sbor: Mgr. Jan Šebesta, Mgr. Marcela Klimšová, Mgr. Barbora Kinclová 
 
Obsah jednání 
1. volba předsedy a místopředsedy 

předsedkyně:   Daniela Hrehušová, 8. A 
zástupce předsedy:  Rozálie Janečková, 9. B 

2. Problémy a dění ve škole – bez reflexe 
3. Jak probíhala distanční výuka? 
    bylo těžké se přinutit 
    docela to šlo 
4. Jak zacházet s office 365 – základní možnosti – např. jak si nainstalovat MS office, funguje po dobu docházky 
žáka na základní školu. 
5. Od pondělí 5. 10. budou změny v rozvrhu Tv a Hv, které budou platit 14 dnů, v souladu s pokyny vlády ČR a 
vyhlášením nouzového stavu. 
6. Adopce hulmana posvátného v ZOO Ostrava 
Sponzorský dar se již vybírá, do 15. 10 je nutno uzavřít tuto záležitost. Aby škola mohla mít u zvířátka cedulku, 
že jsme zvíře „adoptovali“, musíme vybrat částku převyšující 5 000 Kč. 
7. Participativní rozpočet 
Děti si vymyslely 5 projektů, na které by příspěvek obce ve výši 30 000 Kč mohl být čerpán. 
Od 5. 10. bude ve foyer vyvěšeno 5 plakátů a děti shlédnou 5 krátkých videí o těchto projektech. Následuje 
hlasování žáků školy pro dva z uvedených projektů. Podle výsledků se vybrané projekty budou financovat. 
Hlasování proběhne elektronicky. 
8. Bylo by dobré, aby účastníci Školního parlamentu přebrali iniciativu a více generovali další nápady na chod 
školy. 
9. Vánoční jarmark – základní informace, 3. 12. 2020 před školou ve stáncích. 
10. Nošení roušek – zapůjčené roušky z vrátnice děti nevracejí, proto prosíme milé dobrovolníky, kdyby nějaké 
roušky pro školu zhotovili. 
návrh: finanční dar? 
11. Lampionový průvod cca na konci října. 
12. Školní parlament bude zasedat vždy první čtvrtek v měsíci. 
13. Diskuze: 

- lavice venku – samozřejmě podle počasí, aby děti nemusely mít roušky 
- zbudování venkovního posezení s tabulí, jako výukové místo např. „u lachtana“ 
- letošní nadílka Mikuláše? podle okolností 
- obědy v jídelně jsou dobré, o pití si děti žádají, zatím z technických důvodů není možné zajistit 
výběr ze dvou jídel 
- kolem budovy jídelny se válejí rozbité jogurty a ovoce, pokud se v jídelně dávalo – zkusme 
přenést na žáky 
- co kdyby měli žáci jednorázové rukavice – mohli by si nalévat sami v jídelně 
- nestyďte se přijít s jakýmkoliv problémem, využívejte školní poradenské pracoviště 



- na webových stránkách naší školy je elektronická schránka důvěry 
- 9. ročník – můžeme se zapojit do lampionového průvodu? – ano, po domluvě s Ing. Mgr. J. 
jedličkovou 
- projekt s pet-lahvemi byl zastaven 
- jazyky – na výběr dva jazyky od 7. ročníku – ano, je to v plánu, asi za 2 roky, měla by být ruština 
- na venkovním hřišti oploceném by bylo dobré, kdyby tam bylo více košů na basketbal 
- bude sběr? – ano, ale podle okolností, cena papíru klesá, je nutné nasbírat více než tunu 

14. Poděkování, rozloučení. 
 
Zapsala: Mgr. Barbora Kinclová 


