
01. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. stupeň 
Dne:  22. září 2021 
Čas:  8:00 – 8:45 
Místo: učebna ŽP 
Nepřítomni: Pavla Junaštíková, Dominika Sabáková, David Ondryáš, Klára Klouparová, Michaela Ludmila Kročová, 
Dorota Macháčková (adaptační pobyt se svou třídou), Alžběta Grebeníčková (nemoc), Liliana Budíková, + Barbora 
Hůsková, + Dominik Deutsch, + Jan Štefančík (písemná práce z matematiky, přišli později – v 8:15); Vanesa Toncrová 
(nemoc) 
Zasedání povedou: Dana Šimíková, Michal Urbanec 
Zápis: Michal Urbanec 
 

PROGRAM: 

 
A) INFORMACE KE KRAJSKÉMU PARLAMENTU 
- zvoleni 3 naši zástupci do krajského parlamentu – Mikuláš Kroča, Karolína Kohoutová, Barbora Chvílová 
- Barča s Karolínou navštívili první zasedání, které se konalo 21. září. Řekli, o co šlo na prvním zasedání krajského 
parlamentu – volení, průběh, co to znamená – skupina dětí z různých škol, kteří se starají o školní akce a projekty a 
vymýšlí je i pro Zlínský kraj; je tam volnočasový a multimediální sektor (v multimediálním máme zástupce i my); 
Krajský parlament dětí a mládeže – i na facebooku, instagramu; za 3 měsíce je plánována schůzka (pokud zástupci 
jedou na sraz, je nutné si napsat omluvenku – není to akce školy; škola chce omluvenku od rodičů) 
 
B) MĚSTSKÝ PARLAMENT 
Městský parlament v Uherském Hradišti – zájemci o zastupitelství: Jakub a Karolína, Maruška, Mikuláš, Bára, Roman 
Zatím nevíme, jestli MP UH zahájil svou činnost v tomto školním roce. 
 
C) VOLBY PŘEDSEDY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
- každý má tři hlasy a může je dát komukoliv (i 3 jednomu), odhlasováno veřejné hlasování 
- tři kandidáti: Mikuláš, Bára, Natálka 
Holky ze 6. tříd byly volební komisí, která počítala hlasy a vyhlásila výsledek voleb. 
Předsedou ŽP zvolena Bára Chvílová, 1. místopředseda je Mikuláš Kroča a 2. místopředsedkyní je Natálie Žák. 
 
D) Program dne 
- parlamenťáci rozděleni do 4 skupin - ve skupinách navrhnout činnost ŽP na tento školní rok 
- zástupci parlamentu mají za úkol oznámit ve své třídě, že ŽP obnovil svou činnost a jsme připraveni na podněty a 
náměty ze tříd, se kterými budeme následně pracovat 
 
E) OMLOUVÁNÍ SE Z HODINY 
- před schůzkou je nutné omluvit se z vyučování jednotlivým vyučujícím a domlouvat se s učiteli 
- stále platí pravidlo, že pokud se píše písemná práce, přicházíme do parlamentu až po napsání písemné práce 
 
F) PROGRAM NA PŘÍŠTĚ 
- 4. 10. 2021 nachystat program na ranní setkávání online 
- úklid učebny ŽP 
- napsat seznam pomůcek, které potřebujeme 
- nástěnka parlamentu 
- vyhodnocení plachet z minulého týdne 
- zasedání proběhne v pondělí 27. 9. 2021 3. vyučovací hodinu 
 
G) CELOROČNÍ ÚKOL 
- Mezinárodní projektový den (plánován před velikonočními prázdninami) 
- Ranní setkávání – 4. 10., 6. 12. (on-line vysílání do všech tříd ve škole) 
 
H) ÚKOLY NA PŘÍŠTĚ 
- oznámit ve své třídě obnovení činnosti ŽP, oslovit třídu s náměty ze tříd 
- promyslet program ranního setkávání 


