
ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. stupeň 
Dne:  20. října 2021 
Čas:  8:55 – 9:40 
Místo: učebna ŽP 
Nepřítomni: Beáta Malárová, Vanessa Toncrová, Roman Blaha, Filoména Malenovská, Jakub Kohout, Barbora 
Hůsková, Dorota Macháčková, Mikuláš Kroča 
Zasedání povedou: Barbora Chvílová  
Zápis: Dana Šimíková 
 

PROGRAM: 

1) AKCE 
Na Classroom jsme psali návrhy na akce, probíráme organizačně. Pořád se bavíme o akcích, ale nic kolem akcí se 
neděje. Co tedy s akcemi dál???? 
HALLOWEEN – toto jsme promeškali, akce nebyla konzultována s ředitelem, ze tříd jsou nízké ohlasy na účast, 
organizačně jsme podcenili přípravu, tato akce neproběhne (podpora Halloweenu byla v 6. C) 
PYŽAMOVÝ DEN – má podporu ve třídách 6. C + 8. A  
– organizačně spojit s Nocí s Andersenem (některé třídy dle domluvy budou ve škole spát, ostatní třídy by měly tento 
den alespoň Pyžamový den), garant – Adam B., Terka P.; zjistiti u paní učitelky Černé termín Noci s Andersenem 
- na příští schůzku nachystají garanti návrhy, jak by tento den měl vypadat 
JARMARK – garant Maruška K. 
- prozatím máme namyšleno, že bychom na jarmarku prodávali výrobky parlamentu 
- před jarmarkem bychom udělali dílničky, na kterých bychom vyráběli výrobky na jarmark a pekli cukroví 
- podrobněji nás seznámí s touto akcí na příští schůzce 
VÁNOČNÍ VÝZDOBA – garant Míša K., Pája, Domča 
- budeme spolupracovat se skupinou, která má na starosti vánoční dílny 
- na příští týden nám představí, jak by to mělo vypadat, co bychom měli chystat, jak pomůcky budeme potřebovat…. 
ŽÁCI UČÍ ŽÁKY – garant Natka, Barča, Dominik 
- akce, která je na škole dlouhodobě, pořádají ji přímo učitelé školy na Den učitelům 
- spoustu učitelů je nových a o této akci se nedozví všechny třídy 
- parlament se postará o propagaci této akce, aby se zapojilo co nejvíce učitelé 
- tuto akci bude pořádat ve spolupráci s paní zástupkyní 
- termín PONDĚLÍ 28. 3. 2021 
RANNÍ SETKÁVÁNÍ – garant Kosťa, David 
- některé třídy nestihly živé vysílání parlamentu 
- návrhy natáčet předem ranní setkávání, nebo nahrávat živé vysílání a uložit do Classroomu 
- další ranní setkávání parlamentu 6. 12. 
PLES ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – Natka, Lea 
- chceme tančit 
- konkrétní představa, jak by měl ples vypadat, chybí 
- holky nachystají na příští zasedání 
MEZINÁRODNÍ DNY – Karolína, Liliana, Miku 
- akce, která vyplývá z Erasmu 
- termín – před Velikonocemi 
- akce pro celou školu – 1. + 2. stupeň 
2) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
CLASSROOMU ŽP 
- je založena učebna ŽP, někteří parlamenťáci ještě do učebny nenahlédli, někteří tam přidávají nápady, nikdo na nic 
nereaguje, bylo by dobré využívat tohoto prostředí 
NÁSTĚNKA ŽP – garant Justýna, Terka 
- Mikuláš na nástěnku bude dávat informace k ŽP (Maruška to s ním domluví) 
- holky se postarají o nástěnky 
 
3) ÚKOL NA PŘÍŠTĚ 
- jednotliví garanti odpovídající za akce představí stručně program těchto akcí (co se bude dít? + potřebný čas na 
přípravu dané akce) 



- další schůzka v pondělí 25. 10. 2021 6. vyučovací hodinu 
 
4) ÚKOLY Z MINULA: 
 - úklid učebny ŽP  
- napsat seznam pomůcek, které potřebujeme  
 


