
01. ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. stupeň 
Dne:  12. září 2021 
Čas:  10:00 – 10:45 
Místo: odpočinková místnost 
Nepřítomni: Barbora Bílová, Filoména Malenovská 
Zasedání povedou: Dana Šimíková 
Zápis: Dana Šimíková 
PROGRAM: 

1) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Přihlášky do parlamentu - odevzdat přihlášky do žákovského parlamentu do příští schůzky 
Omlouvání se z hodiny  - před schůzkou je nutné omluvit se z vyučování jednotlivým vyučujícím  
Představení členů ŽP - představili se členové ŽP, kteří nebyli na adaptačním pobytu 
Učebna Classroomu - založena, zapište se do učebny, zápisy budou vkládány na web školy a do učebny ŽP 
v Classroomu 
Svolávání schůzek - Maruška Kročová bude dávat informace k další schůzce na nástěnku ŽP (oproti nástěnce adopce) 
2) VOLBY PŘEDSEDY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
- předsedkyní žákovského parlamentu se stala Marie Kročová 
- místopředseda bude volen příště - kandidáti - Eliška Machálková, Marek Malovaný, Konstantin Grombíř, Barbora 
Hůsková, Nikola Kolísková, Nicol Barthová, Tereza Petřeková, Elena Hrouzková 
3) BINGO 
- hra  
4) RANNÍ SETKÁVÁNÍ 
26. 9. 2022 - vede ŽP ranní setkávání, v programu bude předávání Smluv členům žákovského parlamentu, další 
program promyslet do příští schůzky 
5) ERASMUS DAYS 
13. 10. 2022 - Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat  
o jeho přínosech. Jakou akci můžeme zorganizovat? Forma i rozsah jednotlivých akcí je ponechána zcela na fantazii  
a možnostech jednotlivých organizací, které mohou své aktivity omezit na uzavřený okruh pozvaných hostů, nebo je 
otevřít široké veřejnosti. Jednotlivé aktivity se mohou konat fyzicky, virtuálně nebo hybridně. Uspořádat můžete třeba 
diskuse u kulatého stolu, semináře a workshopy, prezentace, soutěže, divadelní nebo filmová představení, koncerty, 
hry pro děti, sportovní akce, výstavy, ukázky inovativní výuky, podcasty, online kampaně a podobně. Každá iniciativa 
(byť sebemenší) se počítá! 
- NÁVRHY - parlamenťáci ve svých třídách první hodinu v pátek informují o projektu Erasmus - bude připravena 
prezentace, následovat bude schůzka ŽP 1. + 2. stupně - v rámci složíme písničku k projektu Erasmus, zazpíváme ji  
a natočíme to 
6) INFORMACE DO TŘÍD 
- v pondělí 19. 9. na TH parlamenťáci představí ve svých třídách žákovský parlamentu (po domluvě s TU), osloví své 
třídy, co by v tomto školním roce chtěli (co by chtěli zorganizovat, s čím by mohl žákovský parlament pomoci….) 
7) HODNOCENÍ ADAPTAČNÍHO POBYTU 
- Vanes - jsem ráda, že jsme společně vyjeli 
- Maruško - mně se to líbilo, poznala jsem spoustu nových tváří 
- Nikča - nová jména, nové tváře 
- Bětka - bylo to fajn 
- Bea - dobré aktivity, zasmála jsem se 
8) PROJEKTOVÉ DNY Z ADAPTAČNÍHO POBYTU 
- návrhy projektů z AP 
Den chuťových buněk 
Den se zvoněním 
Škola v mobilu 
Školní farma 
Školní ples 
Víkend hrou ve škole 
9) PROGRAM NA PŘÍŠTĚ 
- napsat seznam pomůcek, které potřebujeme 
- nástěnka parlamentu 
- přenos informací ze tříd 


