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Školní parlament 

Zápis ze schůze 7. 10. 2022 

- Chyběli zástupci 4. A a 4. B 

 
1) Prezenční listina. 

2) T. Zoubková + B. Hřídelová – informace k příchodu a odchodu žáků na schůze ŠP v budově 

školy. (Žáci jsou vyzvedáváni a odváděni jednou z koordinátorek). 

3) Volba ŠP hlavního zapisovatele – zvolen M. Klimeš, jeho zástupce M. Mottl. 

4) B. Hřídelová – UNESCO. Seznámení s tématy pro projekty (Den poezie; Mír, práva a svoboda 

včetně práv migrantů; Výročí 30 let zapsání kulturních a přírodních památek na seznam 

UNESCO) na školní rok 2022/2023, prosba o podněty k jejich realizaci. 

5) T. Zoubková – seznámení s informacemi ze schůze s p. ředitelkou (září) – M. Mottl, M. Klimeš. 

6) Odhlasován projektový den (4 hodiny): 

a. Den bez  tašek – cílem je kreativně přinést všechny školní pomůcky bez využití 

aktovek a batohů, limitace: zavazadlo se musí vejít do šatní skříňky. 

b. 1. stupeň – tvorba nástěnky na téma „Podzim a Halloween“. 

c. 2. stupeň – soutěž tříd o nejlepší nástěnku na téma „Podzim a Halloween“. V každé 

třídě na druhém stupni budou zvoleni dva zástupci, kteří pod dohledem školních 

výtvarnic vyzdobí chodby a společné prostory školy.  

d. Termín akce – k diskuzi, za parlament navrhujeme: 31. 10. 2022. 

7) Další akce v součinnosti s UNESCO proběhne 15. 11. 2022 – Svoboda. Téma zvoleno k výročí 

17. listopadu 1989. 

8) Žáci prvního stupně vznesli dotaz na možnost obnovení školního bufetu – bude diskutováno 

s vedením školy.  

9) Žáci druhého stupně projevili zájem o pomoc s organizací Vánočních trhů a dalších školních 

akcí – bude projednáno s organizátory.  

10) Další schůzku s vedením školy povedou: D. Choura, J. Flachs + B. Hřídelová.  

11) Žáci 4. C předali své návrhy na podobu školních novin.  

 

Zapsala: B. Hřídelová 


