
Zpráva o činnosti  žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020 

                                                    1. pololetí 

   V tomto školním roce se schůzky konají každé pondělí od 7.15 do 7.50 hod.  

Prezence ze schůzek  jsou uloženy u p. uč. Odradovcové (pedagogické vedení parlamentu). 

Pro letošní rok mají třídy od 4. do 9. zvoleny dva zástupce, 6.B má tři zástupce. Počet stálých 

členů parlamentu  je tedy 23 žáků. Schůzky navštěvují i „hosté“, tj. další žáci z jednotlivých 

tříd.  

Činnost byla zahájena 23. 9. 2019 - zahajovací schůzka  

- vzájemné seznámení, stanovy parlamentu, dohoda termínů schůzek 

 

30. 9. 2019 - volba vedení parlamentu - předseda :  Michal Krampla  9.A (v měsíci prosinec 

nové volby – zvolena Vendula Holá 7.B 

- místopředseda : Patrik Žák 9.B 

7. 10. 2019 - plán činnosti, informace o pokračujícím sběru pro SOS vesničky, návrhy na 

soutěž během vánočního jarmarku - vítězný návrh - o nejhezčí adventní věnec. Návrhy na 

činnost během oslav 50 let založení školy. 

14. 10. 2019 – příprava plakátu na soutěž o nejhezčí adventní věnec. Návrhy na činnost 

během oslav 50 let založení školy. Řešení objednávky triček parlamentu. 

19. 10. 2019 – členové pomáhali při aktivitách během oslav 50 let založení školy. 

schůzky 21.10.-11.11.2019 - příprava"Adventního jarmarku" a vlastní organizace soutěže  

 "O nejkrásnější adventní věnec"- pozvánky na soutěž, příprava hlášení do šk. rozhlasu. 

18. 11. 2019 – vyhlášení a organizace Barevného dne (akce proběhla 25.11.2019) 

25. 11. 2019 – číslování adventních věnců, příprava soutěže ( proběhla 26.11.), organizace 

Barevného dne na ZŠ Svisle 

26. 11. 2019 – účast na akci Utvořme duhu na ZŠ Trávník, Adventní jarmark 

9. 12. 2019 – promítání fotek z akcí, plánování činnosti na příští rok 

16. 12. 2019 – volba nového předsedy – zvolena Vendula Holá 

6. 1. 2020 – řešení objednávky triček, plánování besedy (SOS vesničky) 

13.1.2020 – plánování akce Technohrátky u Svisláků – pozvání parlamentů z ostatních 

přerovských škol 

20. 1. 2020 – beseda s paní Pazderovou (SOS vesničky) 

27. 1. 2020 – zhodnocení činnosti parlamentu, předávání objednaných triček 

 

připravujeme… 

únor, březen, duben – příprava dárečků pro pedagogy (Den učitelů), příprava akce 

Technohrátky na Svisle 

23. duben – Technohrátky u Svisláků  

Květen – Parlamenťáci sami sobě – akce k utužení vztahů v parlamentu – hry, tvoření, sport 

Červen – Vítáme prázdniny – akce pro 1. stupeň 

 

 

Vypracováno 21. 2. 2020 Ing. Dagmar Odradovcová 



 

 

 

 


