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místo: hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Míša
 

6. Sabča
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: Danča ze 7. B 

PROGRAM: 

 Na začátku každého našeho jednání si budeme ode dneška vždy nejprve říkat, co 

všechno je třeba při jednání probrat – jaké jsou „body programu“ jednání. 

Hlavně kvůli tomu, aby měli Tomáš s Dežíkem jasno, kolik je na každý bod a téma 

programu času. Dnes toho bylo opět hodně a tak měl Dežík každou chvíli slovo . 

Pan poradce hned na začátku něco brblal o tom, že opět nemůže „sedět tiše 

v koutku, na což se už dlouho strašně těší“, když pochopil, že na dnešní jednání 

přišli někteří parlamenťáci, co před svým jednáním nečtou zápisy z minula, a 

nevědí, o čem má dnešní jednání být. Že lípnou zápis od Domči na nástěnku ve své 

třídě a tím to obvykle končí. Mumlal také něco o tom, že tak je to prý špatně. Asi 

nemyslel to lípnutí na nástěnku, ale to, že zápis nečtou. 

 Akce „Zikmund – Sherlock Holmes“ 

kontrola úkolů: 

5. třída - rok 1928 – máme už určitý typ 

6. třída - spisovatel – není dořešeno 

7. třída - učitelka - neřešeno 

8. třída - moje učebna – není vyřešeno 

9. třída - autor dopisu na fotce  - máme fotku od pana ředitele a máme podezření, 

že ten kluk vlevo se nápadně podobá tomu na fotce v knížečce od pana Zikmunda. 

Nejsme si jisti. 

Řada z nás se vyjádřila, že jejich úkol je těžký, že o úkolu přemýšleli, případně se 

radili s druhým parlamentářem, ale nakonec neví, jak úkol zvládnout. 

Pan poradce nám připomněl, že úkoly nejsou výhradně jen pro nás parlamentáře, že 

úkoly jsou pro naše třídy a naše spolužáky. Že záležitostem kolem pana Zikmunda 

– bývalého žáka naší školy – můžeme věnovat pozornost i při třídnických 
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hodinách apod. - prý by to mohlo být zárodkem zájmu našich žáků o poznávání 

historie své školy – poznání a pochopení jejích tradic. Jsou-li nějaké dlouhodobější. 

Pan poradce pak přišel s návrhem, že až budeme mít odpovědi alespoň na 3 otázky, 

začneme připravovat dopis pro pana Zikmunda. Tento nápad jsme svorně 

odhlasovali.  

 Akce „ŠPIÓN“  

Když jsme probírali, co bude úlohou špióna, Kikina prohlásila, že je to něco, co by 

mohla dělat a tak jsme se dohodli, že jí tato funkce zůstane i do budoucna.  

Úplně jsme přitom zapomněli, že jsme porušili naši zásadu o zastupování a tak teď 

chudák Kikina neví, kdo je jejím parťákem . Budeme to muset příště napravit. 

Hlavním smyslem její činnosti je získat informace o akcích školy a pro naplánování 

našich akcí – akcí parlamentu a ujasnění našeho plánu práce na letošní školní rok. 

 Akce parlamentu pro školu 

Začíná se rýsovat – pyžamový den s obarvenými vlasy – někdy před vánocemi. 

Konkrétní detaily se už začínají trochu líhnout, ale podrobnosti jsou zatím děsně a 

přísně tajné – nechceme kazit případné překvapení. 

Ve třídách je třeba nejprve zjistit, co jako spolužáci na to, jestli by do toho šli. 

MYSLÍME SI, ŽE BY TO MOHL BÝT SUPER-DEN  

Pokud budou naši spolužáci souhlasit, projednáme vše s panem ředitelem, abychom 

získali jeho souhlas. 

 Další změny v členstvu Parlamentu  

V 7.B zvolili do Parlamentu jako druhého parlamentáře Jirku., ten však dnes šel na 

první schůzku kroužku florbalu a tak se neví, jestli chce být fakt parlamentářem. 

V 6. třídě rovněž došlo k dalším volbám a namísto Žandy, co tu byla minule, se 

činnosti Parlamentu bude zúčastňovat Sabča. 

Tak snad už bude pro tento školní rok konečně jasno. 

Na nové „přijímací“ náměty nezbyl čas, musíme to stihnout příště. 

 Nástěnky  

musíme s tím něco udělat  

(hlavně opatrně a nepospíchat – je to takové hezké, vděčné a trvalé téma na každé 

naše jednání – tak si to nepokazme, vždyť bychom neměli v našich zápisech pomalu 

o čem psát - tedy pokud bychom naše nástěnky na chodbách školy konečně 

zkulturnili, že ?  nebo ) 

 Zásady a pravidla  

V minulém školním roce jsme se vůbec nedostali k tomu, abychom si ujasnili, jak 

přesně má náš Parlament fungovat. Hlavně proto, že jsme měli spoustu práce se 
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zařizováním různých a pro nás úplně nových věcí a tak jsme zkrátka dělali všichni 

co možná nejlépe to co bylo třeba. Na nějaké to papírování jsme prostě neměli čas a 

s radostí jsme ho vždy přenechali našemu ochotnému panu poradci . V řadě 

věcí jsme měli obvykle úplně jasno a nějaká ta pravidla jsme pro to zkrátka 

nepotřebovali. 

Situace se změnila po odchodu deváťáků a původních páťáků a od začátku nového 

školního roku, kdy je jasné, že při doplňovacích volbách do Parlamentu jsou zde 

zmatky a ty poznamenávají naši práci. Pro naši práci a plnění nových úkolů není 

možné, aby nám v Parlamentu lidé chyběli nebo se střídali jako na letišti.   

Pan poradce nám proto připravil text jednoho z budoucích důležitých dokumentů 

Parlamentu, ve kterém shrnul naše už předprázdninové představy o doplňovacích 

volbách a s tímto textem nás seznámil. Připomněl nám, že i náš „Zápisník 

parlamentáře“ je připraven k doplnění dalších potřebných informací a že je nutné 

se i těmito věcmi zabývat. Jde o naše řádné fungování ve smyslu našeho motta 

„Táhneme za jeden provaz“ a takové fungování je založeno na dodržování 

společných zásad a pravidel. Průběh současných doplňovacích voleb - změny lidí a 

pauzy mezi našimi schůzkami nám naše fungování narušují. Situaci je třeba 

ustálit, převzatým úkolům se věnovat a zaměřit se opět na další náměty pro zlepšení 

naší školy. A to se zřejmě neobejde bez jasně stanovených a srozumitelných 

společných zásad a pravidel. A tak se i jim musíme věnovat.  

Mezi námi – není to jeden z možných a důležitých úkolů a jedna z možných a 

důležitých akcí Parlamentu pro tento školní rok ? 

(tuto část zápisu upravil náš pan poradce ) 

 

příští jednání:  datum: 22. října 2015 

čas: 7.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  3x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 7x   třídy: 5., 6., 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B (1x   web ) 

zapsal: Vlaďka 

 


