
 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 
Datum: 4.10.2018 
Místo setkání: učebna č. 2, II. stupeň ZŠ Mšec 
 
Zastupitelé tříd:  
III. třída – Adéla P., Patrik V. 
IV. třída – Anežka M., Milan S. 
V. třída –Richard Z. 
VI. třída – Matěj D. 
VII. třída –Viktorie M., Martin L. 
VIII. třída – Filip S., Jiří M. 
IX. třída – Sára L., Václav T. 
 
Program:    
1. Přivítání zastupitelů tříd. 
2. Akce, které nás čekají: 
9.10.2018 Veletrh středních škol Kladno (VIII. a IX. třída + pedagogický dozor) 
16.10.2018 Etické dílny pro I. a II. třídu 
19.10.2018 Etické dílny pro III. a IV. třídu 
29. a 30.10.2018 Podzimní prázdniny 
   
Nadále probíhá sběr víček pro Veroniku 
 
3.  Náměty a připomínky:  
Zástupci IV. třídy: navrhují Sportovní kroužek pro žáky I. stupně; navrhují  
zúčastnit se lyžařského kurzu 
                                 : navrhují pořídit do oken síťky proti mouchám a obtížnému 
hmyzu 



 

 

 
                                 : pořídit na WC dívky a chlapci + na veřejné WC vůně; snížit 
zrcadla na WC dívky a pořídit zrcadlo na WC chlapci  
Zástupci V. třídy: navrhují do tříd na II. stupni vyměnit nádoby na mýdlo za 
zásobníky na mýdlo 
                                   : snížit zrcadla na WC dívky a chlapci 
                                    : do tříd papírové utěrky nebo textilní ručníky 
Zástupci VI. třídy: dotaz na sběr (papír, kaštany, víčka, hliník) 
Zástupci VII. třídy: navrhují zakoupit automat na svačiny nebo otevřít školní 
bufet 
                                  : navrhují bruslení (zimní stadion Kladno, Slaný) 
Zástupci VIII. třídy: navrhují, zda by bylo možné na ODM přidat disciplínu -
střelba  
Zástupci IX. třídy: navrhují akci vánoční Vídeň a spaní ve škole 
 
 
Stojany na kola nakoupeny – zabudování stojanů před hlavní budovu a před 
zámek v měsíci říjnu, listopadu. 
 
Sběr kaštanů, hliníku a víček probíhá na I. stupni pod vedením paní učitelky 
Volfové. Žáci II. stupně mají možnost se tohoto sběru také zúčastnit.  
 
Hostem Školního parlamentu 1.11.2018 paní Martina Kernerová, vedoucí 
školních jídelen ZŠ a MŠ Bez hranic 
 
                                    
             

Zapsala Mgr. Hana Kvapilová, ZŘŠ, dne 8.10.2018 
                                                      Naše třetí setkání se uskuteční 1.11.2018  


