
ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. stupeň 
Dne: 24. listopadu 2021 
Čas: 8:00 – 8:45 
Místo: odpočinková místnost 
Nepřítomni: zapsáno v TK 
Zápis: Dana Šimíková 
 

PROGRAM: 

1) AKCE 
JARMARK – garant Maruška K. 
- upřesněn program - v letošním školním roce je vánoční jarmark zrušen 
Vánoční dílničky - úterý 7. prosince - 14.00 - 17.00 tento čas máme zamluvenou kuchyňku, zapište si tento termín do 
svých diářů . Pečení cukroví, smažení bramboráků, palačinek - vánoční posezení parlamentu  - je potřeba zjistit, 
jestli je to možné. 
A ještě - Budeme dělat vánoční přáníčka? 
VÁNOČNÍ VÝZDOBA – garant Míša K., Pája, Domča 
- upřesněno - Míša 
- první adventní neděle v tomto roce je 28. listopadu - to znamená, že bychom měli mít výzdobu připravenou  
zítra zdobíme - čtvrtek 24. 11. sraz ve 14.00 ve vestibulu školy 
- vyzdobit odpočinkovou místnost - tabule, stromeček (je v odpočinkové místnosti) 
- chodby - řetězy, obrázky, světýlka (na baterku) 
- prostor před školou, ve vestibulu 
 
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - garant Míša 
- on-line přenos zpívání zrušen, nosíme po celou dobu roušky, není možno zpívat 
- Mikuláš vybere na každý pátek dvě písně, které se pošlou do celé sborovny, každá třída si je bude pouštět v pátek o 
velké přestávce 
- termíny: 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. -  
 
MEZINÁRODNÍ DNY – Karolína, Liliana, Miku 
- akce, která vyplývá z Erasmu 
- termín – před Velikonocemi, Kája zajde za paní zástupkyní a vyjedná termín 
- akce pro celou školu – 1. + 2. stupeň - - prozatím odloženo, budeme řešit v průběhu ledna 
 
ČERNÝ DEN (změna) ČTVRTEK- návrh, který přišel ze třídy 6. C - Míša K. 
- garant Bára, Miku 
- projednáno s ředitelem školy, ředitel školy dal souhlas 
- termín 27. 1. 2022 
- pozn. během dne se parlamenťáci ještě sešli a vymysleli novou spojitost - Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu 27. ledna - uctění památky holocaustu - černé pietní oblečení, úvodní video - představení tématu, jednu 
hodinu by odvedly v každé třídě Báru + Miku, učitelé by od nás dostali materiály do jednotlivých hodiny  
- program do hodin - nachystat na příští schůzku - JČ, OV - Dana, D - Miku, Z - Pavla, Dominika; AJ/NJ/RJ - Maruška, 
F/Inf/CH/Př/HV Kája, Bára - není splněno spěchá  
- hodinový program pro všechny třídy na 2. stupni - Miku, Bára, Natka, Lea (+ další dva) - není splněno spěchá  
- natočení videa - trailer - na 1. hodinu - berou si na starost osmáci 
 
BAREVNÝ TÝDEN 
- uděláme ještě před Vánocemi, nebude to akce povinná, zapojí se třídy, které chtějí 
- na 1. stupni chtěli dělat barevný týden, teď se naši menší parlamenťáci nemůžou scházet, tak jim ho uděláme 
- Kuba + Roman obejdou do konce týdne a informují všechny třídy na 1. stupni (třídní učitelé) 
- na příští schůzku přinesou hotový plakát s pozvánkou na barevný týden, který se bude konat v týdnu od 13/12 
 
2) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
CLASSROOMU ŽP 
- je založena učebna ŽP 



NÁSTĚNKA ŽP – garant Justýna, Terka 
- Mikuláš na nástěnku bude dávat informace k ŽP (Maruška to s ním domluví) 
- holky se postarají o nástěnky - Natka zkontroluje - nesplněno 
ZASEDÁNÍ ŽP MŮŽE PROBÍHAT POUZE V ROUŠKÁCH 
 
3) ROZPRACOVANÉ AKCE - na této schůzce nebylo řešeno 
TÝDEN S HANDICAPEM 
- barevný týden uspořádáme, toto téma se nám líbí, proto ho tu necháváme 
- zkusíme promyslet na příští schůzku 
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 - tento týden nepřítomni - neprojednáno 
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 učitelů 
- tuto akci bude pořádat ve spolupráci s paní zástupkyní 
- termín PONDĚLÍ 28. 3. 2021 - neupřesněno 
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. 
- program prozatím neupřesněn - návrh představit akce, které uspořádá ŽP  
PLES ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU – Natka, Lea 
- chceme tančit 
- konkrétní představa, jak by měl ples vypadat, chybí 
- holky nachystají na příští zasedání - prozatím odloženo, budeme řešit v průběhu 2. pololetí 
 
4) ÚKOL NA PŘÍŠTĚ 
Černý den - náplň do vyučovacích hodin, program pro všechny třídy 
Barevný týden + týden s handicapem - nápady 
Nástěnka - upravit nástěnku 
Program ranního setkávání 
- další schůzka v pondělí 29. 11. 2021 3. vyučovací hodinu 
 
5) ÚKOLY Z MINULA: 
 - úklid učebny ŽP  
- napsat seznam pomůcek, které potřebujeme  
 


