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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.  

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

    

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Dežík
 

9. B  

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 

 Jednání zahájil pan poradce otázkou, co při dnešním setkání chceme projednávat. 

(Asi nás tím chtěl probudit, protože většina se tvářila ospale a ostatní spali ). 

Po pravdě si téměř nikdo nepamatoval, co jsme minule domluvili a tak se někteří 

pokoušeli do jednání znovu propašovat už vyřešené věci.  Nepodařilo se jim to, pan 

poradce byl ostražitý , prý to máme v našich zápisnících určitě poznamenané.  

 

 Návštěva  

Pan poradce nás pak informoval, že za 14 dní k nám přijedou „senátoři“ 

z partnerské školy v Dobřanech. Tak jsme si je předběžně rozdělili po ročnících tak, 

jak se budou zúčastňovat naší výuky: Barča bude mít deváťáka, Domča osmáka, Kiki 

sedmáka a Sabča šesťáka. Pokud přijedou v jiném zastoupení, vyřešíme to operativně 

při jejich příjezdu.  

Protože bychom jim chtěli ukázat i naši zahradu, budeme muset domluvit naše 

uvolnění z výuky nebo doprovod asi o velké přestávce, promyslet, jak to bude 

s obědem a další důležité věci. 

Jednání parlamentu, kvůli kterému naši hosté přijedou, proběhne na rozdíl od 

tradičních čtvrtečních rán až v pátek 26. února a to namísto vyučování 5. a 6. 

vyučovací hodinu. 

My do Dobřan pojedeme za měsíc, ale to ještě upřesníme. 

„Výstupem“ těchto setkání bude písemné vypracování zprávy o porovnání shod a 

rozdílů mezi našimi školami, vyučováním, přestávkami, výzdobou, vybavením … 

Všeho, čeho si všimneme a čím bychom mohli obohatit svoji školu.  
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 Pak jsme hovořili o tom, zda naše jednání, na kterém budou senátoři z Dobřan, 

bude stejné jako ta, která zde probíhají v poslední době, nebo zda se už konečně na 

jednání dostavíme ve větším počtu a na jednání se předem připravíme. Shodli jsme 

se, že nebudeme nic zastírat. Dobřann3tí senátoři prostě uvidí, co nám jde, co nám 

nejde. Vždyť i to je právě to, co by nám mělo napovědět a pomoci v naší činnosti. 

 Pan poradce využil této myšlenky a připomněl nám, že hlavním naším letošním 

úkolem je vytvořit zásady a pravidla fungování našeho žákovského parlamentu. 

Vyprávěl nám také o tom, že se tím jako parlament vlastně připravujeme na své 

„budoucno“, protože tato pravidla vyrábíme my a naši nástupci už se tím zabývat 

nebudou muset, protože to bude (téměř ) hotové. Že naší náplní a úkolem jako 

Parlamentu je zabývat se něčím, co teprve přijde a nastane a nemyslet jen na to, co 

nás zrovna teď momentálně trápí a co musíme okamžitě vyřešit. Že parlamenťák je 

schopný dívat se a domýšlet věci trochu dál do budoucna než soustřeďovat se 

výhradně na splnění okamžitých úkolů. (Bohužel ani ty se nám prozatím plnit 

v dohodnutých lhůtách moc nedaří.) 

 

 Otázku, kdo za měsíc pojede do Dobřan jsme odbili tím, že je na to čas a že to 

domluvíme později. 

 

 MístoKáp  

Dnes chybí Petr, tak jsme záležitost ustanovení této funkce odložili. Jen jsme si řekli, 

že bude třeba si upřesnit, co je to a kdo je to „manažer“. Vždyť každý z nás by měl 

takto ve své třídě jako její zastupitel fungovat. 

 

 Na návštěvu z Dobřan se přípravu na našem jednání příští týden. 

 

 

příští jednání:  datum: 18. února 2016 

čas: 7.00 

místo: Hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:   

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 3x   nástěnka (1x   web ) 

zapsal: Domča 

 


