
Zápis z 5. setkání žákovského parlamentu 

dne 23. 2. 2016 

 Program:  1. Zhodnocení proběhlých akcí – Masopust, Den zdravé výživy. 

                   2. Informace k vyhlášeným soutěžím.  

                   3. Plán akcí na měsíc březen. 

                   4. Informace k Férové škole, průběhu certifikace školy. 

                   5. Připomínky a návrhy členů parlamentu.   

Ad 1.  Paní ředitelka zhodnotila Masopust, pochválila za účast žáky 2. Stupně, pouze 2 děti se nezúčastnily akce, 

nepřinesly si kostýmy a učily se. Členové parlamentu zhodnotili Masopust jako vydařený a vyslovili přání v této akci 

pokračovat. Paní ředitelky zhodnotila také odpolední rodičovské hrátky Karneval, kde byly převážně děti z mateřské 

školy a z nižších tříd základní školy se svými rodiči a týmově soutěžili v různých soutěžích.  

Ad 2. Paní učitelka Koubová vyhlásila literární a výtvarnou soutěž k 700. Výročí Karla IV., průběžně probíhají on-line 

soutěže s paní učitelkou Ovčarovou – Finanční gramotnost, Sapere, Tuta via vitae, Bobřík informatiky. 

Ad. 3. V měsíci březnu bude pokračovat projekt Hravě o prevenci, děti ze všech tříd budou postupně zapojeny do 

přednášek na témat prevence úrazů, zdravý pohyb, prevence pohlavních nemocí, prevence kuřáctví a alkoholismu. 

Budou pokračovat „školičky“ pro předškoláky a příprava na pěveckou soutěž Vejprtský drozd. Žáci 2. stupně navštíví 

filmové představení Filipíny v rámci programu Planeta Země 3000. Žáci prvních tříd pojedou 16. března na výukový 

program Velikonoce na Lesnou. 

Ad 4. Ředitelka školy sdělila žákům o plánu zařadit školu mezi Férové školy, o registraci školy na www.ferovaskola.cz 

a zaslání příběhu Káti Mouchové. Školu navštíví dne 25. 2. Komise, která si prohlédne školu, podívá se do výuky a 

posoudí, zda škola může značku Férová škola získat. 

Ad 5. Členové parlamentu upozornili na posunutý obraz na interaktivní tabuli v matematice, přírodopisu a mediální 

učebně a uvolněné kabely v učebně anglického jazyka. 

Přítomní:  Vojtěch Walz 

     Zdeněk Levický 

     Anežka Brůhová 

                   Denis Végh 

                   Martin Račkovič 

                   Kamil Šťastný 

                   Ondřej Walz 

                   Jakub Vrbka 

      Eliška Zahradníčková 

                   Viktorija Pavlišová  

Omluveni: Anežka Jochmanová             

Zapsala: Mgr. Jana Mišková                                                               Ve Strupčicích 23. 2. 2016         


