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místo: Hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Žanda
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jaroslav
 

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: 

 Rozdali jsme „Zápisník parlamentáře“ lidem, kteří zde minulý týden nebyli. 

Někteří z nás ostatních už ho mají vybarvený a načančaný a tedy připravený 

k použití – k doplnění potřebných informací. 

 

 Nová změna v osazenstvu – namísto Denise se na práci v Parlamentu za 6. třídu 

bude nadále podílet Žanda. Důvodem změny je Denisův zdravotní stav. 

 

 Řešili jsme, kdo bude „časoměřič“. Při (třičtvrtě)hodinovém jednání nemáme času 

nazbyt (zvláště když je ranní vstávání nutno dokončit v přilehlé kuchyňce 

z místních zásob uvařením čajíčku ) a musíme toho přitom stihnout hrozně 

moc. Každý bod jednání proto omezíme časem, abychom stačili probrat všechno, co 

probrat máme. Jednomyslně jsme odhlasovali, že „časoměřičem“ (takové divné 

označení jako nedávno u „špendlíků“) bude Dežík a zástupcem Tomáš (kluci si 

budou muset asi sehnat hodinky, časomíru, přesýpačky nebo čas budou počítat – oni 

si nějak poradí ). 

 

 Noví členové dnes představili své nové „přijímací náměty“ ze svých tříd:  

Sára:  

1) oprava dívčích záchodů na 2. stupni – opravit zavírání-zámky u kabin, přidat 

nějaké to zrcadlo (holek je hodně a všechny chtějí být dokonalé a krásné) a voňavé 

jemňoučké ubrousky s beruškami nebo motýlky nebo kytičkami nebo…  místo 

těch obyčejných drsných papírových.   

Pan poradce říkal něco o upřesnění požadavku – tak jsme to upřesnili . Ale 

vážně: na příštím jednání budeme muset věc konkretizovat, abychom s tím mohli jít 

seriózně za panem ředitelem.  
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2) v odpolední pauze mezi vyučováním bychom chtěli - mohli mít volno a chodit 

mimo školu ven.  

Pan poradce nám předběžně sdělil možné stanovisko pana ředitele a pedagogického 

sboru: dlouhá přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je povinnou 

minimálně ½ hodinovou přestávkou na odpočinek (a oběd), kdy podle rozvrhu dosud 

neskončilo vyučování a proto škola musí zajistit dohled nad žáky. Žáci proto 

tradičně tráví tento čas pod dohledem v aule (kde se dá pařit na PC nebo se probírají 

důležité životní otázky), kam se dostavují buď rovnou po dopoledních hodinách, 

nebo po obědě z jídelny. Venku bychom sice mohli být, ale pouze společně a pouze 

s dohledem. Bylo by neúnosné a nepraktické, aby místem srazu před odpoledními 

hodinami bylo několik míst vyžadujících přítomnost několika učitelů.   

3) Abychom nemuseli po jídelně pořád pro něco chodit, bylo by dobré začít používat 

jídelní podnosy, kam bychom si postupně poskládali a pak nosili talíře s jídlem a 

(někdy) s polévkou a misky se saláty a skleničky s pitím a jablíčka nebo banány a 

kreditku a klíče a mobil a … .  

Petr:   

V 5. třídě bychom měli rádi interaktivní tabuli  

Nela (to je ta, co tu není):  

Petr jako její seriózní spolužák jí řádnou prezentaci jejího námětu nechce kazit – 

takže nám ho sama představí, až tu příště bude.  - tohle nejsou jen tak 

nějací smajlíci, to je pochvala pro Petra  

Míša:  

chtěli bychom automat na pití  

Žanda:  

příště nám sdělí svůj „přijímací námět“ 

 

 Protože se Jardovi zřejmě nechce vstávat a už poněkolikáté nepřišel na naše jednání 

a protože nic nikomu pořádně nevysvětlil a neřekl, jen Domče prý řekl, že už chodit 

nebude, musíme se dnes rozhodnout, co s tím.   

Zatím se ještě nestalo, že by někdo něco takového udělal. Tomáš vloni a Lenča letos 

přišli a na rovinu řekli ostatním: „Nebudu chodit, protože …, ale když budete něco 

potřebovat, tak já vám …“ Takového přístupu je nutné si vážit a parlamenťák by 

takový měl být (říkal pan poradce). V tomto případě, kdy Kikina je nemocná a v 7. B 

tak nikdo nefunguje, je věc na pováženou.  

Odhlasovali jsme jednomyslně, že Jardu z našeho Žákovského parlamentu 
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„vylučujeme“. V 7.B si proto musí zvolit druhého zastupitele – jinak mají zkrátka 

smůlu! 

 

 Dalším tématem byl pan Zikmund a jeho hra na Holmese, jehož otázky jsou pro nás 

stále záhadou.  

Následovalo hledání dopisu pana Zikmunda a jeho knížečky, což nám bylo nakonec 

nanic – nápověda v ní není. OTÁZKY MUSÍ BÝT ZODPOVĚZENY!  

Z dopisu jsme si přidělili následující úkoly (budeme asi potřebovat pomoc učitelů): 

5. třída - rok 1928 

6. třída - spisovatel 

7. třída - učitelka 

8. třída - moje učebna 

9. třída - autor dopisu na fotce 

 

 Pan poradce nám připomněl další úkoly:   

- nezapomenout na akci „Zikmund“ – panu Zikmundovi je nutno co nejdříve 

napsat, že už jsme po prázdninách zase čilí 

- zkulturnění naší velké nástěnky (to už před prázdninami říkal něco o estetice) – 

barevná velká písmenka, trochu nazdobit rámečky s náměty, přidat upoutávku na 

poštovní schránku + zkontrolovat její obsah - možná tam něco je ???  

- „špión“ (kdo ???) na zjištění akcí školy (plánu práce) pro letošní školní rok  

- promyslet vlastní akci Parlamentu pro školu (mimo zápis – jde o překvapení)  

 

 S novým školním rokem před námi narůstá hromada úkolů a tak se příště sejdeme za 

čtrnáct dní a řekneme si, jak jsme je zvládli. 

 

příští jednání:  datum: 8. 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: František 


