Zpráva o činnosti žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019
V letošním školním roce parlament pracoval dle platných stanov. Pro letošní rok měly třídy
od 4. do 9. zvoleny dva zástupce (v 8. B a v 7. A byl zástupce jen jeden) - počet členů
parlamentu je tedy 22 žáků.
Činnost byla zahájena 4. 10. 2018- zahajovací schůzka
- seznámení se stanovami, termíny schůzek.
Členové se dohodli, že v tomto školním roce se schůzky budou konat každý čtvrtek od 7.30
do 7.50 hod. Stejně jako v loňském roce, kdy se zavedla tato pravidelná (byť krátká)
setkávání, počet členů docházejících na schůzky výrazně vzrostl a zlepšila se tímto i
komunikace mezi dětmi. Na schůzkách byly děti aktivní, vždy je čekala práce na přípravě
nějaké akce.
11. 10. 2018 - volba vedení parlamentu - předseda : Adam Suk 9.B
- místopředseda : Michael Krampla 8.A
18 . 10. 2018 - plán činnosti a začátek vlastní práce parlamentu
Během školního roku se podařilo zrealizovat tyto akce a aktivity:
1. zástupkyně parlamentu 4.B pro svou třídu uspořádaly aktivity a soutěže u příležitosti Dne
nevidomých
2. podíl na organizaci "Vánočního jarmarku" a vlastní organizace soutěže "O nejkrásnějšího
sněhuláka" (prosinec 2018)
3. vyhlášení soutěže o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu - výsledky vyhlášeny 20. 12. 2018
4. příprava na konferenci parlamentů - 28. únor 2019 účast na konferenci parlamentů - ZŠ
Nedvědova Olomouc
5. Den otevřených dveří - zajištění aktivit pro návštěvníky a podíl na celkovém průběhu DOD
(23. 3. 2019)
6. tvorba přáníček a jejich předání - poděkování pedagogům - Den učitelů (28. březen 2019).
7. příprava na konferenci parlamentů, tvorba prezentace - 22. květen 2019 účast na
konferenci parlamentů - Magistrát města Přerov, ul. Smetanova
8. akce pro děti z 1. stupně - Vítáme prázdniny (14. 6. 2019)
9. tvorba přáníček pro pedagogy a jejich předání
10. příprava sběru školních potřeb pro děti z SOS vesniček (proběhne na počátku šk. roku
2019/2020
Fotografie z akcí parlamentu jsou uloženy ve fotogalerii na serveru školy.
Žáci podávali během roku také podněty ke zlepšení prostředí školy:
zrealizováno - květinová a vánoční výzdoba ve 2. patře, nové značení na podlaze v tělocvičně
(probíhá na konci školního roku).

Poslední schůzka parlamentu proběhla 27. 6. 2019.

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 činnost parlamentu je zaměřena na aktivní organizaci školních akcí a
schůzky jsou vždy krátké, pracovní, není vypracováván oficiální zápis z každé z nich. Žáci
vždy písemně potvrzují svou účast - prezence jsou uloženy u p. uč. Odradovcové
(pedagogické vedení parlamentu). Zápis o činnosti na schůzkách je vyhotoven vždy ke konci
1. pololetí a souhrnně na konci školního roku.
Závěrem vyjadřujeme poděkání vedení školy a všem pedagogům za podporu a
spolupráci.
Vypracováno 29. 6. 2019 - A. Suk, M. Krampla, Ing. Dagmar Odradovcová

