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místo: Hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Sabča
 

6. Míša
 

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: 

PROGRAM: 

 Dnešní setkání jsme zahájili uvařením čaje z místních zásob v kuchyňce – byl tam 

jediný sáček . Další čajíky pak přinesl pan poradce. Bez cukru a oslazení to nebylo 

nic moc. Protože chyběla Domča a spousta dalších lidí, jednání vedl pan poradce. 

 

 Akce „ŠPIÓN“ 

Celé to nějak vázne na tom, že se děvčatům nepodařilo dostat se do sborovny, 

prohlédnout si zde plánovací tabuli a zjistit naplánované akce. Důvod - protože je 

tam učitelé nepustili. Návštěva u paní tajemnice se také nezdařila, probíhalo zde 

právě nějaké jednání s panem ředitelem. Na další pokusy jít touto cestou děvčata 

rezignovala. 

nápověda:  

K získání informací o plánovaných akcích školy na školní rok nebo na následující 

období je možné využít internetové stránky naší školy, kde jsou zveřejněny 

nejdůležitější akce včetně termínů, kdy se co koná. 

Závěr – až například „půjdeme na počítače“, můžeme tyto informace získat a 

můžeme je získávat průběžně i nadále. 

Připomeňme si smysl této „akce“:  

- jednak být jako parlamenťáci v obraze, co se na škole děje, což znamená - co se 

chystá a potom co žáci naší školy dokázali na soutěžích a při reprezentaci a tak,  

- jednak připravit naše vlastní akce a náš plán tak, abychom se do celkového plánu 

školy „vešli“.  

 

 Akce na škole v minulém a v tomto týdnu 

V úterý minulý týden se uskutečnil na 2. stupni projektový den o významných 

osobnostech, jejichž jména s naší školou nějak souvisejí (Masaryk, Zápal, Jirásek). 
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Postery jsou na chodbách 2. stupně školy. 

Tento týden v pondělí jsme se jako parlamenťáci zúčastnili slavnostního zahájení 

1. ročníku charitativní sbírky DĚTI DĚTEM, kdy pro malé pacienty FN Plzeň 

budeme spolu s našimi spolužáky sbírat nerozbité hračky, stavebnice, omalovánky, 

pastelky,… Ano, máme k našim plyšáčkům citový vztah, ale tak jeden-dva plyšáci se 

najdou, třeba pro nemocného Pepíčka.  Tak je budeme nosit do školní družiny 

a nakonec je nemocným dětem všechny pošleme. 

Možná by stálo za to uspořádat plakátovou – výkresovou akci podobně jako vloni při 

sbírce na zvířátka, aby každý věděl, oč jde a jak může pomoci. 

Den nato, v úterý poctil naši školu svojí návštěvou předseda české vlády pan 

Bohuslav Sobotka. Zajímal se o naše projekty technického vzdělávání. V doprovodu 

primátora města Plzně Martina Zrzaveckého se přitom mimo jiné podíval do třetí a 

deváté třídy, kde probíhala výuka Robotiky. 

 

 Akce „Zikmund – Sherlock Holmes“ 

zápis zkrátíme !!! 

do příštího jednání budou odpovědi za jednotlivé ročníky zpracované písemně a 

připravené konečně k sepsání dopisu pro pana Zikmunda 

nápověda:  

Parlamenťáci - zástupci tříd, kteří si s odpovědí neví rady, požádají pana ředitele o 

pomoc. 

 

 Nástěnky  

Pan poradce nás v pondělí nafotil, jednu z fotek dal na nástěnku, kterou mohl 

otevřít, ale od druhé neměl klíč a tak nám ho dnes sebral a přidal na svazek k 

ostatním klíčům (od poštovní schránky a nástěnek) s tím, že celý svazek bude ve 

sborovně, aby se k nástěnkám mohlo, když bude třeba. 

Blahopřál nám, že současný stav nástěnek už je trochu lepší, ale … 

Protože se nám fotka moc nelíbí, vyměníme ji za tu druhou. Pan poradce ať ji nechá 

vytisknout – což je jeho úkol do příště  

 

 Slib parlamenťáků 

Na minulém jednání padla věta o promyšlení slibu parlamenťáka do příštího 

jednání – jak bude nakonec vypadat ? 

Nikdo netuší, protože jsme na to zkrátka nějak zapomněli 
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 Náměty 

Při minulém jednání byl vysloven „námět“ na víkendové setkání Parlamentu. 

Víkendové povinnosti resp. jiné zájmy členů Parlamentu ale neumožňují tak dlouhé 

setkání, takže jsme to hned svorně zavrhli. Dnes proto přišla na přetřes myšlenka, že 

by bylo možné zůstat ve škole příští pátek až do večera. Mohli bychom zde i přespat 

do soboty, pokud bychom nemuseli domů - někteří. 

Budeme tak mít spoustu času dodělat a dotáhnout do konce obrovskou řadu 

nedokončených věcí a dát všechno do pořádku.    

Všichni přítomní parlamenťáci s tímto návrhem souhlasili, že si čas udělají.  

S takto naplánovaným společným odpolednem souvisí i to, že naše příští jednání 

bude hned příští týden, jako vždy ve čtvrtek ráno, abychom vše domluvili a 

připravili. 

 

 Chvála různosti 

Pan poradce nás nakonec seznámil s aktuálním pozváním na akci, kterou pořádá 

spřátelená škola v Dobřanech, (už v minulosti se žáci našich škol vzájemně 

navštívili při sportovních dnech). Tentokrát se jedná o možnost vymyslet pro žáky 

dobřanské školy v rámci jejich projektu „Chvála různosti“ dílčí aktivitu a 

zrealizovat ji na tamní škole, popřípadě se zúčastnit aktivit, které budou vymyšleny 

na jejich škole. 

Vše bude ještě upřesněno. 

Myšlenka, nápad, případně naše účast na této akci by zcela jistě napomohla 

upřesnit náš vlastní nápad se „Dnem obarvených hlav“ na naší škole. Možná by pak 

takový den nebyl jen samoúčelný, jak se na první pohled bez dalších podrobností 

k náplni a programu celého takového dne zatím jeví. 

 

příští jednání:  datum: 12. listopadu 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 (a pan poradce) 

 


