
Žákovský parlament   - školní rok 2012/2013 –1. pololetí 

 

září: 

Proběhly volby do žákovského parlamentu v 6. ročnících. Sešli jsme se na 1. schůzce 

v novém školním roce 2012/2013, která se konala 19. září. Vedením parlamentu byla 

pověřena Edita Kozlíková (9.B), získala důvěru všech přítomných. Mluvilo se o adaptačním 

kurzu 6. ročníků. Žáci ho hodnotili velmi pozitivně. Dalším bodem schůzky bylo naplánování 

tradičních akcí a připomenutí školního řádu v jednotlivých třídách. 

 

 

Zástupci tříd pro školní rok 2012/2013 

 

 6.A  Kristýna Kopecká, Vojtěch Veselý 

 6.B  Eliška Starostová, David Kluch 

 7.A Adam Prchal, Tereza Doležalová  

 7.B Petr Zounek, Sandra Hořejší  

 7.C Zuzana Ryšavá, Patrik Janů  

 8.A Zuzana Kovandová, Tereza Končelová  

 8.B Tomáš Kučírek, Šimon Urbánek  

 9.A Tereza Bernátová, Václav Švanda  

 9.B Edita Kozlíková, Iveta Krajíčková  

 9.C Dominik Sigmund  

 

 

 

 

říjen: 

Sešli jsme se 10. října k projednání několika bodů.  

 Klíče od šatních skříněk vydává paní učitelka Ivana Drahokoupilová. Po zapůjčení se 

musí vrátit.  

 Třídění odpadu ve škole 

 Vydávání kříd – pouze před vyučováním nebo o velké přestávce u pana školníka 

 Připomenutí školního řádu  - povinnost přezouvat se při pobytu venku o velké 

přestávce 

 Výpůjční doba školní knihovny – úterý 9.45 – 10.00 

 Zahájen prodej mléka (i ochucená) 

 

 

listopad: 

 21. listopadu jsme se sešli kvůli organizaci nadílky Mikuláše. Dohodli jsme, že 

nadílka bude probíhat jako v minulých letech (Mikuláš a jeho družina – žáci 9. 

ročníků). V letošním školním roce neproběhne nadílka ve třídě 9.C. Návrh podal 

zástupce této třídy a zdůvodnil ho tím, že v loňském roce byl problém s kázní během 

nadílky. Třída nadílku dostane dodatečně od třídní učitelky.  

 Zástupci jednotlivých tříd mají zjistit zájem o diskotéku, která by proběhla během 

vánoční besídky v tělocvičně. Diskotéku pro školu připraví pan Jan Černý.  

 Návrhy na vánoční besídku podat nejdéle do 10. prosince Editě Kozlíkové. 

 Vánoční výzdoba tříd  

 Připomenutí dodatku č. 3 školního řádu v jednotlivých třídách 



 

 

prosinec: 

12. prosince 

 

 Turnaj v přehazované – organizace p. uč. Čáp, Kroutil a Simandl 

 Vánoční besídka proběhne obdobně jako v minulých letech. Každá třída vytvoří svůj 

soutěžní tým (3 dívky a 3 chlapci) a nominuje jednoho rozhodčího. Soutěžní týmy 

budou bojovat o den exkurze na víc pro celou třídu. Projednáno s ředitelkou školy. 

o 9.C není schopna vytvořit soutěžní tým (sdělení zástupce třídy) 

o hlavní rozhodčí  p. uč. Ivana Veselá 

o porota – p. uč. Ivana Drahokoupilová, Naďa Pešková, Alena Krupičková, Petra 

Aronová 

o diplomy – zajistí p. uč. Zdenka Urbanová 

o pozvánka – žáci 7.B 

o doprovodný program – Yoyostring, taneční vystoupení 7.C, diskotéka a 

vánoční koledy žákyň 9.A 

o pomoc na přípravě (21. prosince) žáci 8. a 9. ročníků – od 7.30 hod. 

o předběžný časový plán – zahájení 9.30, konec nejdéle do 12 – bude 

upřesněno vedením školy 

o třídní učitelé obdrží nejdéle do 17. prosince časový harmonogram a 

potřeby pro své týmy 

 

 

 

                      

 

 

 

                                       za žákovský parlament Edita Kozlíková a Zdenka Urbanová 


