
6. Zasedání parlamentu dne 

16. 5. 2018 

 
Zasedání parlamentu proběhlo v zasedací místnosti na půdě radnice v Nové Bystřici. 

- Pan starosta se nám snažil, co nejlépe odpovídat na naše otázky a dotazy. Řekl nám, že 

moc rádi přispívají na školu a řekl i kolik nám přispívají a je to přesně 4 miliony a 700 

tisíc korun a my bychom si měli začít vážit věcí, co tam máme. 

- A měli bychom se snažit tolik neplýtvat.   

- Snaží se nám školu, co nejlépe zařídit, abychom měli moderní věci. Nově by chtěli 

zařídit nové družiny a přestěhovat dílny do jedné z místnosti družin. Město se snaží 

vyjít vstříc i s novými skříňkami. 

- Naše místní firmy se město snaží podporovat, co nejlépe to jde. 

- Dozvěděli jsme se, že kino se uzavřelo, kvůli menší návštěvnosti. Už se ani neotevře, 

ale v kulturním domě se promítá. 

- Opravení silnice bude rozděleno na osm etap, parkovat se dá vedle paní Hánové, zatím 

na městě. 

- Prostor zimního stadionu bude zatím fungovat jako parkoviště pro turisty. Odpovědi 

nalezneme na stránkách města nebo ve zpravodaji. 

- Město se opravuje kvůli zmodernění. 

- Výstava koupaliště se prozatím neplánuje. Ale nově se bude stavět areál pro golfisty, 

areál bude podobný lázním. 

- Park pro psy nebude, ale je vyhrazené místo pro psy. 

- Stadion se kvůli financím obnovovat nebude. 

- Ve škole se do budoucna bude dodělávat lezecká stěna. 

- Do budoucna se tu bude stavět nové zdravotní středisko, které bude stát několik 

milionů. 

Závěrem je, že v příštím roce se můžeme těšit modernizaci města i školy. Vedení města se 

bude snažit dál vylepšovat město, školu a bude nás dál podporovat, abychom měli školu 

moderní. 

 

 



Zápis z 5. setkání  -  ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT  

Dne 4. 4. 2018 proběhlo 5. setkání poslanců v parlamentu, na kterém jsme 

diskutovali otázky:  

 proč spolu děti moc nekomunikují 

 proč jsou děti více na elektronice a ne venku nebo v přírodě 

 jak bychom tedy mohli pomoci tomu, aby spolu více komunikovali.  

 Děti spolu neumí komunikovat přímo, ale více méně jen přes sociální sítě.  

Napadlo nás více skupinových činností o hodinách, a omezit elektroniku. 

Umožnit používání mobilních telefonů jen o přestávkách nebo mimo školu. 

Lukáš Havel, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze 4. setkání  - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - diskusní 

Dne: 28. února 2018 

Na základě dohody z 3. jednání školního parlamentu byla pozvána ředitelka školy pí 

Hauserová k diskusi na téma – ŠKOLNÍ ŘÁD. 

Přítomni: delegáti ze tříd - 6. B, 7. A, 7. B, 9. A 

Průběh: 

1. Odpovědi ředitelky školy. Diskuse. 

- Interaktivní tabule o přestávkách budou vypnuté, žáci je nepoužívají (jen za 

souhlasu  

a přítomnosti učitele ve třídě). 

- Přechod o přestávkách souvisí se začátkem další vyučovací hodiny – přechází se 

 se zvoněním, nebo těsně před //max. 1 minuta. Efektivní bude jasná domluva 

s vyučujícím, kde si je vyzvedává, kde se schází s žáky. 

- Osobní šuplík – zodpovědnost žáka. Neslouží ke skladování učebnic, sešitů atd.  

Jasná pravidla pro všechny. Kontrola bude probíhat. 

 

2. Seznámení s účelem anonymní SCHRÁNKY ŠKOLY – přízemí, vybírá výchovný 

poradce. Možnost dělení, informování. Na škole zřízeno školní poradenské pracoviště. 

Budujeme bezpečné prostředí školy – diskuse. 

 

3. Losování otázky pro každou třídu. 

Téma – Klima školy//Jak vnímáme naší školu právě teď. 

 

 – např. Co změnit na škole? Co byste nyní uvítali udělat ve škole? Atd. 

Každá třída si vylosovala jinou otázku, na kterou se připraví na třídnické hodině, ve 

vlastní časové režii tak, aby odpověď prezentovali poslanci školního parlamentu na 

příštím parlamentu. Den – domluva později.  Termín sdělí pan učitel Kněžínek 

v hodinách OV (pan učitel zajistí los otázek u tříd, které se neúčastnily). 

 

 

 



ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

 
 Dne 7. 2. 2018 proběhlo v aule školy další zasedání školního parlamentu. Tématem zasedání 

byl ŠKOLNÍ ŘÁD - JAKÁ MÁME PRÁVA A POVINNOSTI.  

 Všichni zástupci tříd prezentovali zjištěné informace týkající se jednotlivých kapitol školního 

řádu.  

 Proběhla diskuse nad jednotlivými částmi školního řádu. 

 V závěru zasedání se parlament shodl na několika bodech školního řádu, které by bylo vhodné 

prodiskutovat s vedením školy, aby došlo k porozumění nastaveným pravidlům. 

 Všichni poslanci budou na další zasedání zjišťovat informace a argumenty k následujícím 

bodům: 

o Úložné prostory (šuplíky a lavice) žáků ve třídách: žáci údajně nemají soukromí, 

chtějí mít předem přesně stanovený trest za nedodržení pořádku. 

o Uklízení bot do sáčků v šatnách: žáci si stěžovali, že některé třídy toto pravidlo 

nedodržují. 

o Interaktivní tabule: žáci nevědí, zda můžou používat tabuli o přestávkách, nebo je to 

zakázáno. Ve školním řádu o tom není nic uvedeno. 

o Pobyt žáků ve školní budově před odpoledním vyučováním: žáci si stěžují, že 

v šatnách je příliš zima. Dále jsou přesvědčeni, že by mohli být sami ve třídě a čekat 

na výuku. 

o Žáci dále zvou vedení školy na příští zasedání, aby jim osvětlilo následující pravidla 

chodu školy: 

 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3. Žáci jsou povinni 

20. Pokud žák odmítne v hodině pracovat, budou do školy pozváni jeho 

zákonní zástupci, kteří si dítě odvedou domů. Zameškané učivo si žák 

samostatně doplní, nepřítomnost bude považována za neomluvenou. 

 

 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3. Žáci jsou povinni 

10. Přecházení žáků o přestávkách do šaten či jiných poschodí povoluje 

pedagogický dozor dle svého zvážení pouze v odůvodněných případech. Vstup 

žáka do jiné třídy v průběhu přestávky je u všech tříd školy zakázán!! 

 

 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3. Žáci jsou povinni 

4. Žáci nenosí do školy cenné věci nebo věci nesouvisející s výukou. Hodinky, 

šperky atd. mají stále u sebe a nenechávají je ani v šatnách, při Tv rozhodnou 

o uložení věcí vyučující.  Při přecházení do jiných učeben si žáci své věci 

berou s sebou. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí, případné ztráty ihned 

hlásí učiteli dané hodiny, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. 

Za ztráty nezajištěných věcí nenese škola odpovědnost, za ztráty z 

neuzamčených šaten nese odpovědnost služba stanovená třídními učiteli. 

Zvláštní důraz je nutno klást na dostatečné zajištění peněz, které si žáci z 

různých důvodů do školy přinášejí – je nutno je mít neustále u sebe, případně 

požádat o uložení v trezoru školy. 

 



Zápis z 2. setkání školního parlamentu        6. 12. 2018 

Téma:  Jak můžeme pomáhat my – žáci? 

             Čím můžeme přispět?  Jak můžeme být prospěšní my - žáci? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomni zástupci všech tříd - (6. - 9.  ročníky).    Koordinátor školního parlamentu – P. Kněžínek. 

Vedení školy – přítomna ředitelka školy M. Hauserová. 

Delegáti jednotlivých tříd volili znak školního parlamentu. Obrázky vytvořili žáci 7. tříd. 

 

 

                                                                                                          Foto – ZÁSTUPCI ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 

 

Nejčastější předložené návrhy: 

 Pomáhání při zápisu budoucím prvňáčků. 

 Zorganizování Dne otevřených dveří (do výuky by mohly přicházet děti z MŠ, ev. veřejnost). 

 Hraní divadelních představení pro seniory, založení divadelního souboru v novém školním 

roce. 

 Vystupování s představeními na veřejnosti (senioři, děti v MŠ, ostatní spolužáci, rodiče). 

 Výzdoba školy, zvláště vánoční a velikonoční. Vylepšení výzdoby schodiště školy. 

 Kontrola pořádku v areálu školy, na toaletách. Uklízení ve škole a v areálu školy, dohled. 



 Příprava a zajišťování dalších dílen při školních projektech např. slané těsto – 8.A již letos na 

dílničkách, 8.B – pomoc s výrobou pohoštění do vánoční kavárničky. 

Některé návrhy nebylo možno posoudit jako odpovídající, protože se jednalo spíše o požadavek 

vzhledem ke škole, nikoliv jako zamyšlení se nad vyhlášeným tématem. Třídy požadovaly např. 

nové kroužky(vaření, sebeobrana), možnost podílet se na výběru témat výtvarné soutěže, 

navrácení vánočního projektu pro 2.stupeň. Jako pomoc viděli žáci i v návrhu „nezlobit, být 

lepšími kamarády, více spolupracovat mezi ročníky, apod.“, což vyplývá z pravidel třídy a školního 

řádu jako předpoklad bezpečného prostředí naší školy. 

Následovala aktivní diskuse k předloženým návrhům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK PROBÍHALO PRVNÍ SETKÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU? 

   

 
18. října 2017 –  ŠKOLNÍ PARLAMENT – první zasedání, zápis 

 

Přítomni: delegovaní zástupci tříd 

6.A – 7.A, 7.B – 8.A, 8.B – 9.A, 9.B    

 

Nepřítomni: zástupci 6.B 

Hosté: Mgr. M. Hauserová – ředitelka školy 

            Mgr. J. Rykrová – zástupkyně ředitelky školy 

Moderoval: Bc. Petr Kněžínek – koordinátor školního parlamentu 

 

Přednesení návrhů na první vyhlášené téma:  

JAK VNÍMÁME NAŠI ŠKOLU MY – ŽÁCI. 

NAŠE NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A POSTŘEHY.       

 

Předložené návrhy jednotlivých tříd, které zástupci předložili ke zvážení a 

argumentovali je: 

- Dva klíče od šatny do každé třídy. 

- Dostupnost WI-FI pro žáky podle domluvených pravidel ve školním řádu. 

- Zrušení sáčků na přezutí u žáků 2. stupně. 

- Zavedení jídla – pizza do jídelníčku školní jídelny. 

- Stav dívčích toalet v 2. patře školy. 

- Zvážení absolventských prací do budoucna. 

- Přístupnost žáků k interaktivním tabulím o přestávkách. 

- Pořízení automatů pro nákup svačin. 

- Šatny, zavedení individuálních skříněk. 

- Vznik odpočinkových zón, např. využít volný prostor pod schody v 2. patře pro 

relaxační pytle. 

- Zlepšení vybavení školní cvičné kuchyně. 

- Vylepšení stavu školní trampolíny. 

- Halloween. 

- Šatny, zlepšení současného stavu pletiva.  

  

 

  

 

Všichni přítomní zástupci 

jednotlivých tříd sestavili 

 tzv. ŽHAVÉ „TOP“  

NÁVRHY. 



 

ZVOLENÉ POŘADÍ ODPOVÍDÁ DŮLEŽITOSTI (ZVOLENO HLASOVÁNÍM všech 

přítomných žáků). 

 

     K jednotlivým bodům proběhla diskuse. Přítomné vedení školy, ředitelka školy a 

zástupkyně ředitelky školy, reagovalo na připomínky žáků a odpovídalo na předložené 

dotazy. 

 

1. WC V 2. PATŘE – DÍVČÍ, KLUČIČÍ 

Diskuse: zámek, koše na dívčí toalety v 1. a 2. patře, vůně, toaletní papíry, 

nahlašovací povinnost při porušování školního řádu, stav dveří, vysoušeč, větrák, 

montáž papírových ručníků. 

Reálný požadavek k řešení. // od 1. 11. 2017. 

 

2. DVA KLÍČE OD ŠATNY PRO TŘÍDU  

Diskuse: nastavení třídních pravidel, povinnosti služeb, převzetí zodpovědnosti 

při ztrátě. Reálný požadavek k řešení.  

 

3. ŠATNY 

Diskuse: dlouhodobý záměr školy již předložený zřizovateli v rámci rozpočtu 

2018/2019, žákům nastíněny finanční zdroje – od státu, od zřizovatele / obecní, 

z podaných operačních programů a projektů / zvyšující úroveň a kvalitu naší 

školy, možnosti řešení např. pořízení po částech, nutná třídní pravidla, povinnost 

služeb, vhodné zacházení s majetkem školy, začít s požadavky u sebe např. „Jak 

přispíváme k dobrému stavu šaten my – žáci?“ 

Požadavek vyžadující rozvahu. 

 

4. PIZZA – školní jídelna. 

Diskuse: přání velmi početné skupiny žáků. 

K projednání s vedoucí školní jídelny, reálný požadavek. // V prosincovém 

jídelníčku. 

 

 
 

VYHLÁŠENÉ TÉMA PRO DALŠÍ OBDOBÍ: 

 JAK MŮŽEME POMÁHAT MY – ŽÁCI?  

CO ZVLÁDNEME UDĚLAT PRO NAŠE KAMARÁDY VE ŠKOLCE – VE ŠKOLE?  

CO BYCHOM RÁDI PŘICHYSTALI PRO NAŠI ŠKOLU - MĚSTO? 

 



Na základní škole vzniká ŠKOLNÍ PARLAMENT. 
Jaké jsou vlastně cíle našeho Parlamentu? Proč vznikl? O co nám jde? 

Chceme: 
-zdokonalovat prostředí školy pomocí dobrých nápadů, výstavami našich prací a 

společnou péčí o všechno kolem nás; 

-vytvářet a upevňovat hezké vztahy mezi námi všemi, tedy dětmi i dospělými; 

- snažit se smysluplně a zodpovědně spolupodílet na chodu školy; 

-organizovat společné akce, abychom se lépe poznali; 

-pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. 

 ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2017 

VYHLÁŠENÉ HLAVNÍ TÉMA:  

„ Jaká je naše základní škola? Jak ji vnímáme my – žáci. Co bychom si přáli na naší škole? Chceme 

školní parlament? Je důvod ke změnám? “ 

PODTÉMA:  

Volby do parlamentu.  

Volba zástupců tříd. 

Proč právě já mám být Vaším zástupcem třídy ve školním parlamentu?  Co takový kandidát má umět 

a splňovat, aby mohl prezentovat názory své třídy před ostatními zástupci tříd, nebo při společných 

setkávání s ředitelkou školy Marikou Hauserovou? 

JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU S ŘEDITELKOU ŠKOLY NA VYHLÁŠENÉ TÉMA: 1. LISTOPADU 2017 

Školní parlament 

Realizační tým 

Koordinátor: Bc. Petr Kněžínek 

Struktura školního parlamentu: Tvoří ho zástupci ze 6. - 9. třídy. 

Místo a termíny schůzek: Dle domluvy 1 krát za měsíc v aule školy. Předem daná témata, 

které vyhlašuje vedení školy společně s koordinátorem ŠP, a to ve spolupráci 

s výchovným poradcem a metodikem prevence. 

 

Cíle školního parlamentu 

 Rozvoj vzájemné komunikace, posílení vztahů mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními 
pracovníky školy. 

 Spoluúčast žáků na organizaci školy. 
 Umožnit členům parlamentu, vyjadřovat své názory, aktivně přistupovat k jejich řešení, 

vznášet náměty, návrhy a realizovat plánované akce. 
 Zlepšení klimatu školy, zvýšení odpovědnosti a pocitu sounáležitosti se školou. 
 Zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu, posílit důvěru ve schopnosti žáků. 
 Žáci se učí znát povinnosti i práva a tato práva používat. 
 Žáci se učí zodpovědnosti za svou práci a své úkoly. 



 Rozvíjení občanských kompetencí žáka. 
 Zvýšená informovanost o škole i ve škole mezi žáky i učiteli. 

Z čeho vycházíme? 

 Školu vnímáme jako malou obec, kde je možno uplatňovat model demokracie v praktické 
rovině, a to především činností žákovského parlamentu. 

 Je mnohem efektivnější a pro žáky přínosnější demokracii zažívat, než se o ní jen teoreticky 
učit. 

 Co je vlastně školní parlament? 

 Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy. 
 Komunikuje s vedením školy a učiteli. 
 Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi 

třídou a parlamentem skrze zvolené zástupce). 
 Interně pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby byli schopnými zástupci tříd a 

efektivně plnili svoji roli v ŠP. 
 Interně prochází nezbytnými „parlamentními aktivitami“ jako jsou volby, rozdělení rolí, 

formulace pravidel, propagace činnosti, reflexe….. 
 Ovlivňuje dění ve škole. 

Role koordinátora parlamentu 

 Spolupracuje s vedením školy (společné plány a cíle ŠP přínosné pro žáky i školu). 
 Vyjedná základní podmínky pro ŠP i pro sebe. 
 Společně s vedením školy osvětluje před učitelským sborem přínos ŠP. 
 Plánuje konkrétní, krátkodobější cíle pro činnost ŠP. 
 Učí žáky přebírat zodpovědnost za činnost ŠP. 
 Vede žáky v nezbytných parlamentních procesech (volby, tvorba pravidel ŠP, rozdělování rolí, 

reflexe činnosti…) 
 Trénuje žáky v základních parlamentních dovednostech (práce ve skupině, aktivní 

naslouchání, konstruktivní diskutování, asertivní a slušné chování a vystupování). 

Volby 

 Září, říjen – příprava tříd na volby (v hodinách občanské výchovy, možnost využít třídnických 
hodin, představení kandidátů) 

 Třída vybírá 2 zástupce, volba proběhne ve všech třídách. 

Pravomoci parlamentu 

 Vnitřní záležitosti školy, které žáci chtějí smysluplně ovlivnit a podílet se na nich. 
 Možnost prezentovat názory a postoje spolužáků k vyhlašovaným tématům, nebo přicházet 

s tématy vlastními. 
 Mediální záležitosti (články ve školním časopise). 
 Možnost oficiálně jednat s vedením školy. 
 Prezentovat závěry z jednání parlamentu s vedením školy. 
 Řídit se závěry školního parlamentu. 



ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Seznam poslanců (zástupců jednotlivých tříd) 
 

 

Třída 6.A 
 Kadlecová Antonie  

 Komárek Matěj  

 

Třída 6.B 
 Schwarzová Lucie  
 Batistová Tina  

 

Třída 7.A 
 Tesařová Jana  
 Hauser Petr  

 

Třída 7.B 
 Wőlfl Zdeněk  

 Hadrbolec Alex  
 

Třída 8.A 
 Havlíček Šimon  

 Růžička Václav  
 

Třída 8.B 
 Sklenárová Simona 

 Turín Tomáš 
 

Třída 9.A 
 Mašková Kateřina  

 Vacková Natálie  

 

Třída 9.B 
 Pachmann Josef  

 Klípa Pavel  
 

 


