Zpráva o činnosti žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce parlament pracoval dle platných stanov. Třídy 1. i 2. stupně
si volily dva zástupce (4. - 9. roč.), počet členů parlamentu byl tedy 24 žáků.
Činnost byla zahájena 6. 10. 2017- zahajovací schůzka
- seznámení se stanovami, termíny schůzek.
Členové se dohodli, že v tomto školním roce se schůzky budou konat každý pátek od 7.30
do 7.50 hod. Vzhledem k tomu, že během školního roku se žáci chtěli podílet na organizaci
školních akcí, bylo třeba se scházet často, i když jen na chvíli. Tato změna se osvědčila, počet
členů docházejících na schůzky oproti minulým letem vzrostl a zlepšila se tímto
i komunikace mezi dětmi. Na schůzkách byly děti aktivní, vždy je čekala práce na přípravě
nějaké akce.
13. 10. 2017 - volba vedení parlamentu - předseda : Barbora Pavelková 9.A
- místopředseda : Lucie Valentovičová 7.A
20.10. 2017 - plán činnosti
Od 3. 11. 2017 začátek vlastní práce parlamentu.
Během školního roku se podařilo zrealizovat tyto akce a aktivity:
- podíl na organizaci "Vánočního jarmarku" a vlastní organizace soutěže "O nejoriginálnější
vánoční dekoraci" (prosinec 2017)
- Den otevřených dveří - zajištění zábavných úkolů pro návštěvníky a podíl na celkovém
průběhu DOD (březen 2018)
- tvorba přáníček a jejich předání - poděkování pedagogům - Den učitelů (březen 2018).
Od dubna směřovala práce parlamentu k přípravě zakončení školního roku. V plánu byla
příprava rozloučení se školním rokem s názvem "Vítáme prázdniny", které mělo být určeno
pro děti 1. stupně. Připravováno bylo také rozloučení s učiteli. Tímto se parlament zabýval
během schůzek po celý duben a květen. Bohužel, tyto aktivity zrealizovány nebyly, z důvodu
nemoci paní učitelky.
Poslední schůzka parlamentu proběhla 1. 6. 2018.
Komunikace s vedením školy probíhala formou konzultací předsedy či místopředsedy
parlamentu, kteří vždy seznamovali ředitele školy s plánovanou akcí, návrhy na její průběh,
promýšleli společně případná úskalí. Tyto schůzky probíhaly dle časových možností, vždy
po vzájemné dohodě, minimálně jednou za měsíc.
Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce byla činnost parlamentu zaměřena na aktivní
organizaci školních akcí a schůzky byly vždy krátké, pracovní, nebyl vypracováván oficiální
zápis z každé z nich. Žáci vždy písemně potvrdili svou účast - prezence jsou uloženy
u p. uč. Odradovcové (pedagogické vedení parlamentu).
Závěrem vyjadřujeme poděkování vedení školy a všem pedagogům za podporu a
spolupráci.
Vypracováno 28. 6. 2018 - B. Pavelková, L. Valentovičová, Ing. Dagmar Odradovcová

