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datum: 26. března 2015 čas od: 14.00 čas do: 15.30 

místo: Hovorna 

přítomni: 6.B Kiki 8.A Tomáš 

5. Milan 6.B Jaroslav 8.B Ali 

5. Betty 7. Domča 8.B Dežík  

6.A Vlaďka 7. Lenča 9. Jakub 

6.A František 8.A Barča 9. Ivan 

poradci:  

Ing. Ivan Svoboda 

Mgr. Markéta Bocková  

hosté:  

na řešení se chceme dohodnout - a co je dohodnuté, platí 

 

PROGRAM: 

 „Mohu pomoci někomu jinému a on možná pomůže mně“ - krátká nová hra 

na úvod jednání se nám líbila, ale moc jsme se nesmáli, protože se při ní 

nesmělo ani trošku mluvit.    

 K nápadu napsat dopis panu Zikmundovi, slavnému československému 

cestovateli a bývalému žáku naší školy, se přihlásili Barča s Tomášem a Lenča. 

Do pondělí každý z nich připraví koncept dopisu a v pondělí jej při jednání 

dotvoříme. Poradili jsme jim, o čem by měl dopis být, co by měl obsahovat. 

 Dokončili jsme celkový seznam původních nápadů a námětů z našich tříd, tak 

jak jsme se na dnešek měli připravit a každý z nás se tak konečně seznámil se 

všemi ostatními. Do pondělí zjistíme ve svých třídách, jaký je zájem o tyto další 

náměty na zlepšení naší školy a to tak, abychom je mohli konečně s panem 

ředitelem projednat a začít řešit. 

 Ivan se dodnes na našich jednáních neobjevil. Někomu prý dokonce říkal, že se 

nebude naší práce zúčastňovat. Namísto něj se na dnešní sraz parlamentu 

dostavil jiný zástupce z 9. třídy. Bylo mu ale vysvětleno, že členové 

parlamentu nemají žádné náhradníky – to by parlament nemohl vůbec 

fungovat a nikdy by nic neudělal. 

 Probírali jsme další nápady na naši práci – bude toho hodně. Kromě jiných 

námětů se budeme muset co nejdříve zabývat jednak pořízením naší nástěnky 

a sběrem dalších námětů od našich spolužáků, jednak musíme otevřít otázku 

naší prezentace na webu (stránkách školy) – jsou tam věci historické. 



  ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Masarykova ZŠ v Plzni 

 str. 2 / 2 

 

 Od začátku jednání nás spousta lidí postupně opouštěla, že mají další 

povinnosti, nakonec zbyli jen ti skalní. 

 Pan učitel a paní učitelka – „naši poradci“ – vyjádřili přání, že by už co 

nejdřív na našich jednáních rádi seděli jen v koutě a usmívali se, že by bylo 

fajn, kdybychom si jednání vedli sami. Přemlouvali jsme je, aby vydrželi, že 

prý zatím vědí lépe, co nás čeká a dobře nás směrují.     

 Pan učitel mi sice slíbil, že do mého dnešního zápisu nebude příliš 

zasahovat, ale známe ho. 

 

příště:  datum: pondělí 30. března 2015 čas: 8.50 

 místo: Hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly  

zápis obdrží: 

1x   pan ředitel 1x   web 

7x   třídy: 5., 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 2x   vlastní 

1x   nástěnka  

zapsal: Vlaďka 

 


