
Žákovský parlament 
19. 9. 2018, 7.15 hod. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Přivítání se zástupci tříd v novém školním roce 2018/19 

2. Sdělení ředitelky žákům: 

 Nastínění nové koncepce a vedení Žákovského parlamentu (dále jen ŽP) 

 bude zvoleno užší vedení, které povede měsíční setkání ŽP 

 kdykoliv může vedení ŽP přijít za vedením školy prodiskutovat záležitosti 

k řešení 

 2 dny před každým setkáním proběhne před vyučováním schůzka s vedením 

školy, kde si navzájem obě strany sdělí, co a jak  

 zápisy povede člen užšího vedení, poté zašle ředitelce školy ke zveřejnění 

 zástupci tříd se na užší vedení mohou kdykoliv obrátit buď osobním setkáním 

nebo dotazem vhozeným do schránky ŽP u Facebookové nástěnky, která bude 

sloužit právě ŽP 

 ŽP může vyjádřit své požadavky, rozjet projekty, navrhnout úpravy školy… 

 v listopadu se část ŽP (2. stupeň) zúčastní zasedání „Dětského parlamentu“ 

přímo v poslanecké sněmovně za účasti několika poslanců osobně 

 Volba vedení ŽP  

 představení každého člena ŽP (jméno, třída, záliby, proč jsem zvolen/a třídou 

do ŽP…) 

 poté každý člen obdržel prázdný lístek, kam napsal, koho by volil do pozice 

předsedy a koho na zástupce 1. a 2. stupně 

 vyhodnocení provedeno po ukončení setkání a je v příloze 1 

 Seznámení s rekonstrukcemi a projekty o prázdninách 

 vystavení venkovní učebny  - altánu 

 budování nové učebny Fyziky – bude dokončeno začátkem října 

  Více bude sděleno na dalším setkání. 

3. Dotazy, pochvaly a stížnosti žáků: 

 Jestli je pravda, že mobilní telefony musí být pouze v šatní skříňce? Nemusí, 

mohou být i ve školních taškách, ale vždy vypnuté (dle Školního řádu). 

 Kde je automat na nápoje? V přízemí u výtahu. 

 Chybějící či nefunkční zámky na toaletách, dívky stojí za zavřenými dveřmi 

v domnění, že někdo v kabince je. Nebát se zaklepat na dveře, vyčkat odpovědi 

a poté vstoupit, když se nikdo neozve. Zámky nejsou z důvodu neustálého 

zamykání toalet zevnitř, kdy dotyčná dívka poté přelezla stěnu na druhou 

toaletu. Zámek nešel zvenku otevřít, musel se opravit, popř. vyměnit. Toto se 



dělo opakovaně, několikrát ředitelka školy upozornila dívky, ale ty se 

nepolepšily, proto byly dočasně zámky odstraněny.  

 Budou ve školním bufetu opět bagety? Nebudou, prodávat se budou opět jen 

mléčné výrobky a ovoce. Nemáme na prodej prostory a chceme vést děti ke 

zdravému životnímu stylu. 

 V PC1 je velmi pomalé připojení všech počítačů. Rychlost připojení obnovíme 

v nejbližší době. 

 4. A navrhla, že by o přestávkách poklidila chodby, kde se občas vyskytují 

odpadky mimo koše. Velká pochvala za tuto jejich aktivitu, nicméně všichni sdělí 

ve svých třídách, že opět apelujeme na čistotu prostředí školy, ať všichni 

vyhazují odpadky do košů a zároveň důsledně třídí odpad. 

 Třída 9. A poděkovala za preventivní projekt z minulé středy „The action new 

generation“, který proběhl v KD Krakov, že byl skvělý a doporučují ho i dalším 

třídám. Také děkujeme za pochvalu. 

 Chlapci žádají zábrany mezi pisoáry. Chlapci mohou chodit do kabinky, pokud 

se stydí. 

 Dále stížnost chlapců, že je na toaletách mokro všude okolo pisoárů. Upozornit 

chlapce ve všech třídách, jak se chovat na toaletách. Musí začít sami od sebe, 

hlídat je tam opravdu nemůžeme. 

 Třída 9. A se ptá, zda ve dne „Jsem laskavec“, který bude 13. 11. mohou něco 

vymyslet laskavého a provést to místo odpoledního vyučování. Ano, 

samozřejmě. 

 Bude lyžařský zájezd do zahraničí, např. do Rakouska? Pan zástupce se tím 

začne zabývat a uvidíme poté dle zájmu žáků. 

 Žádost o výměnu dveří v učebně jazyků AjBe (současně ŠD1). Ano, vyměníme. 

  

Termín příštího setkání: 31. 10. v 7. 15 hod. ve sborovně školy, 29. 10. v 7. 15 hod. vedení 

ŽP v ředitelně. 

 

 

 

V Praze dne 18. 9. 2018    Zapsala:  Mgr. Simona Škaloudová 


