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NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: Tomáš z 9. A, Petr a Nela z 5. třídy 

PROGRAM: 

 Dnes jsme se sešli poprvé po prázdninách (s fňukáním a podivnými řečmi o časném  

vstávání z postýlek) a máme k vyřešení spoustu věcí – zejména doplnit stav našeho 

Parlamentu novými parlamentáři, protože loňští deváťáci se s námi už rozloučili a 

zástupci z páté třídy přešli na jinou školu. Také naše loňská druhá poradkyně už 

není na naší škole a tak nám zbyl pan učitel (snad mu to půjde   ). 

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO PARLAMENTU 

 Parlament se sjednotil na názoru, že jeho činnost není dobré narušovat úplnou 

obměnou všech jeho členů nějakými celoškolními volbami. Že je vhodnější pro 

zajištění plynulého navázání na získané zkušenosti a pokračování v rozjeté práci 

pouze doplnit stav členů do plného počtu tak, aby každá třída počínaje 5. ročníkem 

měla v Žákovském parlamentu dva zástupce. Proto budou volby do Parlamentu i 

v budoucnu probíhat jako doplňovací - třídy si samy ze svého středu zvolí své 

zástupce tak, aby bylo podmínce o 2. zástupcích ze třídy učiněno zadost. Každý 

„nový“ člen Parlamentu pak do své funkce přijde alespoň s jedním „novým 

námětem“ na zvelebení školy. 

 Tomáš z 9. A, který loni koncem roku přestal pracovat, by byl opět rád Parlamentu a 

škole užitečný a protože po zahájení školního roku už získal ve své třídě nový 

mandát, a jako staronový člen byl na dnešní schůzce přítomen bez hlasovacího 

práva, bude muset na příštím jednání představit nějaký nový „námět“ pro vylepšení 

školy (třída ho v tom nenechá a určitě mu pomůže   ). 

 Lenka z 8. třídy nám dnes oznámila, že se práce v Parlamentu vzdává. V 8. třídě je 

tedy nutné zvolit rovněž druhého zástupce do plného počtu. Bylo by dobré vše vyřešit 

do příštího jednání (včetně „nového námětu“   ). 
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 Dnešního jednání se dále zúčastnili, ale zatím jen jako hosté, Petr a Nela z 5. třídy. 

Trochu už prokoukli, o co se na našich jednáních jedná. Ve své třídě do příště 

zorganizují anketu k vyhledání „dobrých nápadů“ a na příštím jednání Parlamentu 

představí své „nové náměty“. 

 Na příští jednání pozve Domča už rovněž zvolené zástupce ze 6. třídy – Míšu a 

Denise - a vysvětlí jim, co od nich chce Parlament slyšet – „nové náměty“. 

 Tím by měl být Parlament opět v plném počtu akce a života schopný. Na příštím 

jednání vše uzavřeme a představíme nové členy panu 

PALAMENT NA WEBu 

 Někteří z nás už objevili nový web naší školy a našli na něm sekci o Parlamentu. 

Pan poradce na sebe prozradil, že za nás o prázdninách zpracoval a na stránky 

nechal umístit úvodní povídání o tom, kdo jsme a co jsme a … Připomínku, že to tam 

je a stejně prý to nikdo nečte, přešel taktní poznámkou, že to tam školy většinou 

dávají. Pro ty, co to ještě nevědí, jsou na stránkách zveřejněny všechny zápisy 

z našich jednání („budou na nás svítit reflektory“ – „svítí na nás reflektory“). 

 Nové webové stránky se nám moc nelíbí, jsou modré, studené, nepřehledné. 

ZIKMUND & SHERLOCK HOLMES 

 Na jedné z našich posledních schůzek v minulém školním roce jsme dávali 

dohromady dopis pro pana Zikmunda, který pro nás vymyslel hru na Sherlocka 

Holmese. Prázdniny skončili a tak musíme dodržet dané slovo. Každý z nás si proto 

do příště vzpomene, jaký konkrétní úkol ve hře na sebe převzal a pokusí se jej splnit. 

Pak dáme hlavy dohromady a pro splnění některých úkolů asi zaměstnáme a 

budeme potřebovat pomoc od našich učitelů.    

příští jednání:  datum: 17. září 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: Domča 


