
Školní parlament 2017/2018 
3. schůzka 9. 4. 2018 

1. Přivítání členů parlamentu. 

2. Zhodnocení výzvy, co je, kdo je nebo co znamená „Kubrovák“. Byly přiděleny body jednotlivým 

třídám do soutěže Kubrovák. Velká pochvala patří třídám: 1. B, 3. B, 2., 3. A. Co si děti představují 

pod názvem „Kubrovák“? 1. B a 8. třída se shodly, že je to skřítek, 9. třída druh ptáka, ostatní třídy 

uváděly – pan Kubr, cesta, soutěž, ulice, …  

3. Vylosování třídy, která se ujme zakopání vzkazů od dětí budoucím generacím, které vznikly při 

projektovém dni „Den robotiky“. Vylosovaná třída – 9. třída, třídnímu učiteli T. Mrázkovi byla 

předána schránka se vzkazy. 

4. Třídy vymyslely aktivity, které mohou být bodovány v rámci soutěže „Kubrovák“. Např. Pyžamový 

den, Co bychom si nikdy nevzali na sebe, Kostýmový den, Den účesů, Výměna přestávky za hodinu, 

Oblečení kluků, holek, Co si přineseš, to si odneseš 

5. Aréna – připomínky 

 2. třída – nemá připomínky 

 3. A – děti chtějí spravedlivé rozdělení chodby se 3. B  

 3. B – nemá připomínky 

 4. třída – žádali o jiný den konání parlamentu z důvodu Tv 

 5. třída – chtějí více třídních akcí, čitelnější zápisy na tabuli od paní učitelky na Hv 

 6. A – nemá připomínky 

 6. B – nemá připomínky 

 7. třída – přáli by si ochucená mléka, ochucená mléka jsou zpoplatněna, nejsou součástí akce 

Mléko do škol 

- podepření skříněk v kmenové třídě  

- interaktivní tabuli do kmenové třídy 

 8. třída – opravit kliku u šatny 

- doplňovat pravidelně toaletní papír na záchod 

- přejí si, aby ostatní třídy, které navštíví jejich kmenovou třídu, ji pořádně uklízely 

- chtějí, aby všichni, jak žáci, tak i učitelé, dodržovali zákaz používání telefonu ve škole  

 9. třída – nemá připomínky  

 

 

 

Další schůzka ŠP je plánována po hlavních prázdninách. 

Zapsala J. Tafatová 


