
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŽÁKOVNSKÉ PARLAMENTU 

Žákovský parlament se poprvé sešel dne 23. 1. 2020 pod vedením Mgr. Barbory Kulkové 

(koordinátorka) ve složení: Rozárie Smělá, Dominika Kopecká, Johana Šústalová, Tereza Oppltová, 

Sára Salfická a Sára Nunvářová.  

V úvodu seznámila Mgr. Kulková přítomné žáky s funkcí žákovského parlamentu. Nastínila základní 

principy organizace a nabídla přehled témat, jimž se parlament může zabývat.  

Žáci pak přednesli následující podněty a připomínky: 

1. Umístění hlavní informační nástěnky do prostor DM tak, aby jim byla přístupná při příjezdu 

v neděli večer, kdy je budova škola uzavřená.  

2. V prostorách DM by měl být umístěn box (rozdělený dle tříd) s dokumenty (prac.listy, 

okopírované materiály), které učitelé rozdávali v průběhu výuky. Vyzvednout by si je tam 

mohli i žáci, kteří na výuce chyběli. Dokumenty by měly být označeny jménem, aby 

nedocházelo k jejich odcizení. 

3. Žáci by uvítaly systém moodle pro sdílení elekt.výukových materiálů. 

4. Žáci zkusí zjistit, za jakých podmínek by bylo možné žádat o školní průkaz ISIC přímo 

prostřednictvím školy. 

5. Tereza Oppltová nabídla zajištění odborných výukových seminářů pořádaných pražským 

spolkem Klub Minihorse. 

6. Žáci projevili zájem o větší množství zeleniny ve svačinách, snížit by se mohl počet kusů 

pečiva. Přejí si dále, aby personál kuchyně nosil pokrývky hlavy. V jídle se totiž často objevují 

vlasy. 

7. Dominka Kopecká informovala o činnosti florbalového týmu, jehož aktivity by chtěla 

s pomocí školy rozšířit. Uvítali by i profesionální vedení, pokud je to v možnostech školy. 

Zájem by také měli o „dobrovolné“ hodiny hudební výchovy. Mgr. Kulková je vyzvala k tomu, 

aby zjistili, kolik žáků by bylo ochotno případně platit za lekce vedené lektorem/pedagogem.  

8. Žáci projevili zájem o to, aby se v rámci výuky TV opět jezdilo cca 1x za 2 měsíce plavat do 

bazénu. 

9. Chtějí také, aby byl v rámci OV pevně stanoven čas svačin, který by byl pro mistry závazný.    

Mgr. Kulková vyzvala žáky, aby se do příštího setkání parlamentu pokusili sami navrhnout kroky 

k realizaci některých bodů (zvl. 2,  4, 5,  7), přislíbila pomoc pedagogů v této jejich činnosti.  

 

 

Zapsala Mgr. Barbora Kulková 

24. 1. 2020 


