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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: 

 Sešli jsme se opět po 14 dnech a hlavním bodem programu se stal námět z minulého 

jednání – zítřejší odpolední setkání s možností přespat ve škole do soboty.  

Pan poradce nám vysvětlil, že po svém zjišťování opravdového zájmu sepsal 

přihlášku už jen na páteční odpoledne a že se mu vrátilo pouze několik přihlášek, 

že takové setkání považuje za zbytečnou ztrátu času i pro ty, kteří se už přihlásili, 

pokud zde od ostatních není skutečný zájem o dořešení všech rozpracovaných úkolů, 

pokud od některých členů jsou zde jen výmluvy a pokud na takovém setkání má být 

méně než polovina členů Parlamentu. 

Nakonec jsme pana poradce přesvědčili, že v úterý 17. 1istopadu, kdy máme všichni 

volno, se nás určitě sejde víc, a že chceme s nedodělanými věcmi opravdu pohnout. 

Sejdeme se tedy v úterý odpoledne od 14. do 18 hod. a pokusíme se o zázrak. 

 

 Některé úkoly 

Akce Špion – nic, Slib parlamenťáka – nic, náměty od minula – nic, … 

 

 Kolotoč – Lavina 

Sestavili jsme nové pořadí rychlého předávání informací a všichni jsme si ho 

zapsali do našich zápisníků. 

 

 Funkce členů Parlamentu 

Do zápisníků jsme si zapsali, kdo co z nás průběžně dělá. Připomněli jsme si, že u 

úkolů si vždy budeme říkat, do kdy mají být hotové a co má být jejich výsledkem. 

Nemůžeme se pokaždé zdržovat tím, že někdo prý má úkol hotový, na jednání však 

nepřijde a výsledek tak není nikomu dalšímu známý. Na splnění úkolu navazují 

další úkoly a ty bychom pak nikdy nedokončili. 
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Hlavním úkolem každého z nás je plnit základní povinnost – docházet na jednání 

Parlamentu a docházet na něj připravený a s dokončenými úkoly. 

 

 Pracovní tabule 

Po dlouhé době jsme začali zase zapisovat věci na přenosnou tabuli tak, aby každý 

z nás věděl, co projednáváme a k čemu jsme dospěli. Chybí nám zatím sestavit a 

zrealizovat náš plán pro letošní školní rok – ale na naší tabuli už něco vzniká. 

 

příští jednání:  datum: 17. listopadu 2015 

čas: 14.00 

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 

 


