
Zasedání školního parlamentu – 25.  1. 2023 
 
 
Přítomní: 
6. A – Lukáš Nováček, David Ulman, 6. B – Marie Havelková, Jan Maláček, 6. C – Jan Kovařík, 7. A – 
Agáta Odrobinová, Vojtěch Marek, 7. B – Sofia Malá, Matěj Fogl, 7. C – Matyáš Záruba, 8. A – Jan Řeha, 
David Kverka, 8. B – Matyáš Trnka, Kryštof Slezák, 8. D – Jindřich Hamrle, Anna Gajardo, 9. A – Evelína  
Heřtová, 9. B – Oliver Landsman 
 
Nepřítomní: 
6. B – Šimon Dörrer 
6. C – Kateřina Kopalová 
7. C – Dominika Macáková 
8. C – Tereza Kašparová, Daniel Jansa 
9. A – Nelly Stavinohová  
9. B – Denis Procházka 
9. C – Dominik Hruška 
 
Program: 
1) Zhodnocení první pololetí  
- 3x akce (Halloweenská party, Vánoční tvoření pro 1. stupeň, návštěva Poslanecké sněmovny) 
- 1x tematický den v kompletní režii členů ŠP (Vánoční oblečení) – delegace povinností mezi   

jednotlivými členy ŠP bez zapojení A. Galluse a D. Kratochvílové 
Ø body ke zlepšení: 

• akce je třeba oznamovat škole (rozhlas, vývěska, web školy) s týdenním předstihem 
• akce je třeba dotáhnout do konce (webmasteři nepřipravili příspěvek na web) 

 
2) Komunikace ŠP   
- hlavní komunikační kanál zůstávají teamsy, dále whatsapp 
- nutnost aktivnějšího zapojení členů parlamentu 
- každý člen parlamentu dbá na plnění své role (předseda, místopředseda, vývěskář, webmaster atd.) 
- nutnost většího propojení mezi jednotlivými funkcemi  
 
3) Organizační záležitosti  
- Anna Gajardo a Vojtěch Marek: složení slibu ŠP, předání legitimace 
- Nový člen ŠP – Denis Procházka (místo Petry Gaborové zástupce 9. B spolu s Oliverem  

Landsmanem) 
 
4)  Návrhy k řešení ŠP 
- Zvonění – Každá třída navrhne 5 skladeb, které by mohly nahradit současné zvonění a provede  

hlasování (formu si každá třída zvolí – přes whatsappovou skupinu, během třídní hodiny, každý vloží  
svůj hlasovací lístek do krabičky apod.) Na příštím setkání ŠP budou výsledky jednotlivých tříd 
vyhodnoceny. 

 
- Vývěska ŠP v hale – není na dobře viditelném místě, návrh: výtvarně ji zpracovat tak, aby přilákala  

pozornost žáků a učitelů. 
 
- Mobilní planetárium – návrh na akci pro celou školu 
 
 
5)  Plánované akce ŠP 
- Tematický den – do neděle 29. 1. psát návrhy na tematický den v únoru, případně březnu  



 
-  Velikonoční akce 

Ø do neděle 29. 1. psát návrhy průběhu velikonoční akce – jaký cíl?, pro koho? (1. stupeň, 2. 
stupeň, propojení celé školy), jak velký rozsah? (1 výuková hodina – celý den), školní přesah? 
(jarmark – výtěžek na charitu apod.) 
Ø velikonoční tematický den (barevné oblečení pro jednotlivé třídy?, škola – jedna kraslice 
z žáků školy vyfocená dronem?, fotosoutěž – velikonoční třída?) 

 
6)  Další schůzka – čtvrtek 9. 2., 5. vyučovací hodina (třída 7. B) 
 
Zapsala: Dana Kratochvílová 
 


