
 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 
Datum: 1.11.2018 
Místo setkání: učebna č. 2, II. stupeň ZŠ Mšec 
 
Zastupitelé tříd:  
III. třída – Ondra D. 
IV. třída – Milan S. 
V. třída –Richard Z., Karolína L. 
VI. třída – Matěj D., Lukáš D. 
VII. třída –Viktorie M., Martin L. 
VIII. třída – Filip S. 
 IX. třída – ? 
 
Program:    
1. Přivítání zastupitelů tříd. 
2. Akce, které nás čekají: 
2.11.2018 Oslavy 100 let výročí ČSR, pořad Inky Rybářové (MŠ Mšec, 1. a 2. 
stupeň ZŠ Mšec) 
8.11. 2018 Třídní schůzky (1. stupeň ZŠ Mšec od 17h, 2. stupeň od 18h)  
9.11.2018 Muzeum Nové Strašecí  
9.11.2018 Etické dílny pro V. a VI. třídu 
12.11. – 16.11.2018 Sběr papíru (ráno v průjezdu zámku)  
15.11.2018 Bubnování (1.a 2.stupeň ZŠ Mšec) 
16.11.2018 Etické dílny pro IX. třídu 
23.11.2018 Etické dílny pro VII. a VIII. třídu 
Nadále probíhá sběr víček pro Veroniku 
 
 



 

 

 
3.  Náměty a připomínky:  
 
Zástupci III. třídy: navrhují gymnastický kroužek a kroužek ‚‚Fotbal‘‘ pro žáky I. 
stupně 
Zástupci IV. třídy: navrhují, aby školu navštívil ‚‚parkurista‘‘ 
 
4. Odpovědi: 

 Stojany na kola nakoupeny – zabudování stojanů před zámek v měsíci 
listopadu. 

 Síťky do oken budou nainstalovány v měsíci listopadu, prosinci. 

 Prodejní automaty na bagety a cukrovinky škola kupovat nebude.  
Naše škola je zapojena v projektu Mléko do škol/Ovoce a zelenina do škol. 
Každý žák od 1. do 9. třídy má nárok na dotované mléko a mléčné výrobky, na 
ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA. Závoz do škol probíhá pravidelně každý 
týden (s výjimkou prázdnin). S případnými dotazy se obracejte na paní 
Kernerovou (vedoucí školních jídelen). 

 Bruslení (zimní stadion Kladno, Slaný) bude mít na starosti pan učitel 
Vrána (informace k této akci Vám předá pan učitel). 

 Vánoční Vídeň bude mít na starosti paní učitelka Widemannová 
(informace k této akci Vám předá paní učitelka). 

 
Sběr kaštanů, hliníku a víček probíhá na I. stupni pod vedením paní učitelky 
Volfové. Žáci II. stupně mají možnost se tohoto sběru také zúčastnit.  
 
                                    
             

Zapsala Mgr. Hana Kvapilová, ZŘŠ, dne 5.11.2018 
                                                      Naše čtvrté setkání se uskuteční 6.12.2018  


