
 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 
Datum: 17.2.2022 
Místo setkání: učebna č. 2, II. stupeň ZŠ Mšec  
 
Zastupitelé tříd:  
IV. třída – Petr B., Valerie M.  
V. třída – Alena V., Matouš S. 
VI. třída – Tereza P. 
VII. třída – Jakub N., Anežka M. 
VIII. třída – Filip V. 
 IX. třída – ? 
  
Program:    
1. Přivítání zastupitelů tříd. 
2. Akce, které nás čekají: 
23.2.2022 Dopravní výchova pro IV. a V.třídu. 
3.3.2022 Škola v pohybu pro žáky I. – IV. třídy v ZŠ Mšec. 
Den otevřených dveří 18.3.2022 v ZŠ Tuřany a v ZŠ Mšec. 
Noc s Andersenem z 31.3. na 1.4.2022 (s přenocováním ve škole). 
Ukliďme Česko 1.4.2022. 
12.4.2022 Velikonoční jarmark v zámku. 
Škola v přírodě Čistá u Rakovníka od 23.5. do 27.5.2022. 
4.Olympiáda dětí a mládeže v Lánech (začátek června). 
 
 
 



 

 

 
3.  Náměty a připomínky:  
Zástupci IV., V., VI., VII. a VIII. třídy:  
navrhují pro příští školní rok dvě hodiny tělesné výchovy v rozvrhu hodin                           
za sebou 
navrhují v příštím školním roce lyžařský kurz 
žáci VI., VII. a VIII. třídy navrhují přívod vody v učebně č. 1, č.3 
žáci VI. třídy navrhují ve své třídě skříňky na školní učebnice 
 
4. Odpovědi: 

• Turnaj ve vybíjené, v basketbale (březen nebo duben). 

• Turnaj šachy a dáma v březnu pod vedením pana ředitele. 

• Školní výlety a kino – po dohodě s třídními učiteli. 

• Z bezpečnostních důvodů se na dveřích WC kabinek (2.stupeň) nebudou 
instalovat dveřní zástrčky.  

• Dělící stěna mezi pisoáry nebude instalována. 

• „Den naruby“ proběhne. Termín bude sdělen v předstihu. 
 
Svazková škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Mléko do škol. 
Jednou týdně žáci svazkové školy (1. až 9. ročník) dostávají ovoce, zeleninu, 
mléko. 
Svazková škola je zapojena v projektu Národní plán doučování (1. až 9. ročník). 
 
Třídíme odpad ve všech třídách na II. stupni – zakoupeny koše na tříděný odpad 
(plast, papír). 
 
Hostem březnového setkání bude paní Kernerová, vedoucí školních jídelen ZŠ                     
a MŠ Bez hranic.  

Zapsala Mgr. Hana Kvapilová, ZŘŠ, dne 18.2.2022 


