
Školní parlament 2017/2018 

1. schůzka 2. 10. 2017 

1. Seznámení s nově zvolenými členy. 

2. Vysvětlení podstaty školního parlamentu – děti mohou přinášet své podněty, 

připomínky, své nápady a tím se nepřímo podílet na chodu školy, zvolení členové jsou 

vyslanci své třídy a zastupují celou třídu. 

3. Podzimní sběr papíru proběhne od 16. 10. do 20. 10. 2017. Sběr se započítává do 

mezitřídní soutěže „Kubrovák“. 

4. Byl vyhlášen „Barevný den“ na 25. 10. 2017. Za jednotnost třídy se udělují body do 

Kubrováku. Vybrané barvy: 8. třída barva černá, 7. třída šedá, ostatní třídy dodají do 

16. 10. ŘŠ. 

5. Zástupci ŠP budou v průběhu školního roku kontrolovat pořádek ve třídách a chování 

o přestávkách, přidělené body se budou započítávat do celoroční soutěže „Kubrovák“ 

6. Žáci 9. třídy dostali nabídku vést Školní rozhlas. 1x týdně by měli svůj program o 

přestávce. Záleží na jejich domluvě a nadšení.  

7. Aréna – připomínky 

 2. třída – nemá připomínky 

 3. A – chce televizi do ŠK, bylo zavrženo, neboť ve ŠK by si měly děti hlavně 

hrát a ne se dívat na televizi, ve třídě se jim seká počítač, bude zkontrolováno 

 3. B – nemá připomínky 

 4. třída – nebyli přítomni, byli na tělocviku v sokolovně 

 5. třída – přáli by si kuchyňku na vaření, ve škole není prostor pro realizaci 

kuchyňky, nové počítače pro výuku ICT, bude řešeno z dotace Šablony 2017, 

delší přestávky, kratší hodiny, bez komentáře 

 6. A – schůzky se nezúčastnili 

 6. B – poukázali na 3 zbytečné lavice ve třídě 6. B, lavice využívají třídy, které 

mají kolem 30 dětí  

 7. třída – přáli by si šatní skříňky, myslíme si, že by děti měly být rády za nové 

šatny, že se nemačkají v jedné malé místnosti  

 8. třída – zda by šlo objednávat méně mlíček, některé děti mléko nepijí, 

přebytečná mlíčka vypijí děti, kterým mléko chutná, mléko je objednáno na 

počet žáků ve škole, pan školník neodpovídá na pozdrav dětí, dle sdělení pana 

školníka - neodpovídá na pozdrav neadekvátní a neslušný (např. dobrý večer 

ráno, dobrej, …), zda by ve škole mohl být automat na pomůcky, myslíme si, že 
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by nenašel využití, děti by rády přinesly peníze na pomůcky Vv, Pč, škola by je 

zakoupila a uskladnila, dle nařízení zřizovatele nesmí škola vybírat peníze na 

potřeby, které jsou uloženy ve škole 

 9. třída – stěžují si na zápach na dívčích záchodech na 3. NP, prosí o pořízení 

osvěžovače na WC, záchody opravdu po ránu v pondělí zapáchají, pan školník 

má na starost technickou záležitost, aby WC nezapáchalo, většinou do hodiny 

zápach vymizí, osvěžovače je možné pořídit 
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