
Zasedání školního parlamentu – 9. 2. 2023 
 

Přítomní: 
6. A – Lukáš Nováček, David Ulman, 6. B – Marie Havelková, Šimon Dörrer, 6. C – Lucie Dykastová, Jan 
Kovařík, 7. A – Agáta Odrobinová, Vojtěch Marek, 7. C – Dominika Macáková, Matyáš Záruba, 8. A – David 
Kverka, 8. C – Tereza Kašparová, 8. D – Jindřich Hamrle, Anna Gajardo, 9. A – Evelína Heřtová, 9. B – Oliver 
Landsman, 9. C – Dominik Hruška 
 
Nepřítomní:  
7. B – Sofia Malá, Matěj Fogl 
8. A – Jan Řeha 
8. B – Matyáš Trnka, Kryštof Slezák 
8. C – Daniel Jansa 
9. A – Nelly Stavinohová 
9. B – Denis Procházka 
 
Program: 
1) Organizační záležitosti  
- Nová členka ŠP – Lucie Dykastová (místo Kateřiny Kopalové zástupce 6. C spolu s Janem Kovaříkem) 
 
- Tisk materiálů pro ŠP: možný ve sborovně, tiskaři (Agáta Odrobinová, Vojtěch Marek) dostanou  

heslo pro login 
 
- Zvonění  

Ø 6. – 9. ročníky navrhly znělky, které by mohly nahradit současné zvonění  
Ø Každý třídní dostane v pondělí 20. 2. do své přihrádky ve sborovně soupis možných 

zvonění a provede ve své třídě hlasování (každý žák si zvolí jednu znělku) 
Ø Parlament poté výsledky hlasování vyhodnotí a bude je komunikovat vedení školy 

 
-   Bufet ve škole – návrh 7. A (zástupci 7. A předloží jasnější představu třídy, do příštího setkání zjistí  

více informací), poté může ŠP pozvat paní ředitelku na zasedání a o návrhu diskutovat 
 
 
2)  Plánované akce ŠP 
- Tematický týden pro celou školu – pracovní název „Bláznivý týden“ 

Ø Pondělí 27. 2. – obleč se jako: slavná historická osobnost, oblíbená postava z knihy, 
filmu, pohádky atd. 

Ø Úterý 28. 2. – den retro účesů, retro oblečení 
Ø Středa 1. 3. – den naruby: vezmi si oblečení opačného pohlaví 
Ø Čtvrtek 2. 3. – sportovní den: vezmi si jakékoliv sportovní oblečení 
Ø Pátek 3. 3. – pyžamový den s plyšáky 

 
Organizace akce stejná jako u vánočního oblečení. Je nutné, aby akce byla co nejdříve oznámena 
škole (rozhlas, nástěnky, stránky tříd a web školy) 
 
§ Předseda (Jan Kovařík) vymyslí název akce.  
 
§ Předseda zkontaktuje kreativce.  
(Dominika Macáková, Lucie Dykastová, Marie Havelková, David Kverka) a vývěskáře (Sofia Malá, 
Matěj Fogl, Tereza Kašparová, Daniel Jansa) se zadáním, aby na akci připravili plakáty 
(plakát bude obsahovat: datum, název akce, zadání pro celou školu) 

 



§ Kreativci zkontaktují hlasatele (Anna Gajardo, Jindřich Hamrle) s tím, že se sami hlasatelé 
domluví s vedením školy a vyhlásí co nejdříve!!! akci v rozhlase (ideálně pondělí 20. 2., úterý 21. 
2.) 
 
§ Vývěskáři zkontaktují webmastery (Matyáš Trnka, Hruška Dominik), aby připravili 
příspěvek na webové stránky a pošlou ho Daně Kratochvílové, která ho vloží na náš web a na 
stránky jednotlivých tříd. 

 
§ Vývěskáři zkonktaktují tiskaře (Agáta Odrobinová , Vojtěch Marek), aby vytiskli plakáty (do 
tříd, na vývěsku ŠP, na nástěnky). 

  
§ Adam Gallus a Dana Kratochvílová do akce nezasahují, fungují jako poradní sbor, pokud je  

třeba, + tisknou 
 

§ Předseda, kreativci, vývěskáři, hlasatelé a webmasteři po dokončení své části úkolu napíší do  
teamsů/na whatsapp, že svoji část mají hotovou 

 
 
-  Velikonoční akce – stále v procesu jednání 
 
3) Další schůzka – středa 8. 3., 2. vyučovací hodina (místo potvrdíme, nejspíše jídelna) 
 

Zapsala: Dana Kratochvílová 


