
2. Zápis školního parlamentu za dne 6.11.2014  

  

Program: 
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd. 

2. Hodnocení školních aktivit rozdělení úkolů členů parlamentu pro období  listopad-  

prosinec. 

3. Seznámení všech žáků školy se školním desaterem (etický kodex žáka) 

4. Rozvoj komunikace a důvěry schránka UCHO 

5. projekt žáků „Náš den“  

6. Projekt média a komunikace ve škole.  

7. Požadavky do budoucí modernizace školy  
 

 

Ad. 2 .Hodnocení školních aktivit – Všechny třídy odevzdaly příspěvky do školního časopisu v termínu. 

Šéfredaktor Lukáš Brož, žádá zástupce tříd, aby odevzdávali příspěvky na emailovou adresu  

v elektronické podobě. Mladší ročníky ve spolupráci s třídní učitelkou.  

Ad. 3. Školní desatero 

1. Důležitá cnost, jmenuje se dochvilnost – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní 

2. Šetrný, neznamená trapný – ochrana pomůcek a vybavení 

3. Hodina není přestávka – v hodinách pracuji a neruším 

4. S poctivostí nejdál dojdeš – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky 

5. Zabezpečuji bezpečí – chráním své zdraví i druhých 

6. Respektuji dospělé – jsem slušný a zdvořilý 

7. Čuňátka do chléva – žáky do škol – lépe se pracuje v uklizeném, hezkém a čistém prostředí, 

čistota chrání zdraví tvé i druhých. 

8. Nejen třídní třídí – všichni třídíme odpad 

9. Malý a Velký, Slabší a Silnější – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé – 

silnější chrání slabší, všichni si vzájemně pomáhají. 

10. Aktivní a zodpovědný – po vině následuje trest „zákon příčiny a důsledku“. Chybovat 

můžeme – omluvit se, uznat a napravit chybu MUSÍME.  

Aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole.  

 

 

Ad. 4. UCHO – schránka, která naslouchá- všichni žáci, rodiče i zaměstnanci školy mohou využít 

komunikační důvěry, prostřednictvím této schránky. Bude umístěna ve vestibulu školy a též virtuálně 

na web stránkách školy. Svěřovat zde můžete vše, co vás trápí, těší. Inovace i nápady na zkvalitnění 

prostředí školy.  ( službu můžete využít anonymně, jako upozornění, ale  i s adresou odesilatele, 

tazatele přes internet, bude Vám odpovězeno). 

 

Ad.5   Třída tř. učitelky Mgr. Ilony Kadrabové (5.tř.) navrhla a parlament odhlasoval konání 

projektového dne „Den v pyžamu“ – netradiční vyučování, posílení vazeb mezi žáky a učiteli. Termín 

konání akce 5.12.2014. 



Projekt - barevný den. Zvoleny barvy „Žlutá – modrá“, kdy žáci i učitelé budou oblečeni ve vybraných 

barvách školy. Soudržnost, sounáležitost. Termín konání akce 23.1.2015 

žákyněmi  5tř. Kateřinou Badeovou a Pavlou Doležalovou byla navržena anketa pro všechny žáky 

školy o „Nejlepšího zaměstnance měsíce“ – prostor pro zveřejnění na desce cti – vytvoří vedení do 

konce měsíce listopadu. O přípravu a zpracování ankety se postará  9.tř. 

Velká vánoční párty pro širokou veřejnost a hlavně pro žáky a rodiče naší školy se uskuteční  dne 

12.12.2014 od 15 hodin na zahradě školy a má název „Vánoční těšení“ .Připravena zábava, 

občerstvení, prodej vánočních výrobků, vánoční překvapení, vystoupení žáků naší školy. Přizvána ke 

spolupráci MŠ Vyhlídka. Místo vstupného drobný putovní dárek (všichni účastníci). Může to být třeba 

pouze přáníčko, svíčka, rolnička, zvoneček… 

 

Ad. 6 První vysílání rádia „ Parádní škola“ bylo zdařilé a je umístěno na web stránkách školy. 

Připraveno druhé vysílání, prezentace pro rodiče v rámci rodičovských schůzek, časopis „Bang, bang“ 

bude k dispozici ve třídách, rodičům k nahlédnutí při třídní schůzkách. Zveřejněna barevná verze 

časopisu na web stránkách.  

 

Ad.7  Další požadavky do modernizace a oprav školy 

  nové šatní skříně 

  oprava školního hřiště 

  PC do družiny  

  sběr  

  

 Termín dalšího jednání parlamentu   4. 12. 2014 


