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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: 

 

 Účast na jednání (1) 

Na dnešním jednání se sešlo jen 5 parlamenťáků z celkového počtu 14. Tak zazněla 

už natvrdo otázka, zda tedy ostatní parlamenťáci chtějí či nechtějí vůbec pro 

Parlament pracovat. Tato situace byla rozebírána už minule a tak je třeba se k tomu 

nějak postavit: Říkali jsme si, jak je to ve třídách: 

- v 9. třídě kromě parlamenťáků ostatní prakticky nezajímá, co se v ŽP děje 

- v 8. třídě jsou zvědaví, lidi se ptají a tak zde nějaká diskuze probíhá 

- v 7. třídě ? 

- v 6. třídě ? 

- v 5. třídě dají parlamenťáci zápis na nástěnku, ale neví, kdo to čte či nikoliv 

Důsledkem dnešní (ne)účasti je neschopnost parlamentu o čemkoliv hlasovat a 

přijímat jakákoliv rozhodnutí. A tak jsme rozebírali věci, jak to šlo. 

 

 Slib parlamenťáka 

Na pracovní tabuli máme od minula pověšené některé splněné úkoly, kterým jsme se 

chtěli dnes věnovat – budeme se jim věnovat příště. 

  

 Dopis pro pana Zikmunda 

Dopis byl odeslán v prvním týdnu prosince a to včetně dárku.  

 

 Chvála různosti 

V pátek 27. 11. 2015 jsme realizovali náš výjezd do partnerské školy v Dobřanech a 

tak dnes měli naši účastníci podat zprávu, jak vše dopadlo. Pro dnešní neúčast se to 

odkládá na budoucno. Jednou z nových myšlenek je, že bychom potřebovali nějaké 
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logo, tak o tom budeme rokovat příště. Ukázalo se totiž, že Domči návrh na 

vyhotovení diplomů, které jsme měli původně vzít s sebou, není vůbec marný. Na 

místě jsme tam vyráběli a podepisovali alespoň pamětní list pro soutěžící. 

 

 Účast na jednání (2) 

Opakovaná neúčast některých jedinců na jednání žákovského parlamentu se 

ukazuje jako nejzávažnější problém poslední doby, kterým trpí ti, kteří se účastní 

pravidelně a snaží se něco dělat. Proč jsou opakovaně vystavováni tomu, že bez 

ostatních nemohou nic nového pořádně domluvit, nemohou rozpracované věci a 

úkoly pořádně dokončit. 

VZKAZ PRO ABSENTÉRY: 

Parlamenťáci jsou ta parta lidí na škole, která se má starat o to, aby se nám ve škole 

líbilo. Ve svých třídách jste ostatním řekli, že v parlamentu chcete pracovat a proto 

jste byli zvoleni. 

Vaše neúčast na jednání se nám nelíbí !!!. 

Proč nám svojí opakovanou neúčastí a neplněním dohodnutých úkolů komplikujete 

naši činnost ???  

 

příští jednání:  datum: 7. ledna 2016 

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: pan poradce 

 


