
XII. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková 
organizace, pracoviště Slovákova 

 

 
Datum:  12. dubna 2017 

 

Přítomni:  výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová 
                     

                    11 zástupců tříd Adéla Koudelková, Jonáš Novotný (V. E) 
  Anna Kovářová (V. F)   
  Anna Semecká, Anita Grenarová (VI. F)   
 Vendula Vavrincová, Anna Nešporová (VII. E) 
  Martin Kovář, Sára Čížková (VII. F)  
  Jakub Homolka, Tereza Charvátová (VIII. E 

                    Žáci, kteří se aktivně zapojí do projektu Den mazlíčků  21. 4. 2017 
 
Program: 
1. Organizace projektu Den mazlíčků 
Řešili jsme organizaci Dne mazlíčku, to, jaké úkoly připravit, program ostatních žáků, kteří se 
do projektu nezapojí. A také nová informace – v každé třídě bude „laboratoř“, ve které 
budou připraveny mikroskopy a mladší žáci tam budou zkoumat určité předměty. Proto si 
každý vyberte do svého týmu jednoho člena, který bude mít na starost tuhle věc. Stále ještě 
nemáme kompletní tabulky o mazlíčcích. Pokud jste tak ještě neučinili, tak co nejdříve 
vytvořte a pošlete v PC podobě na email paní učitelce Svobodové. A v neposlední řadě jsme 
kompletovali seznamy žáků – majitel mazlíčka a jeho tým, co se zapojí a zbývající žáci, kteří 
budou mít náhradní program se svým třídním učitelem. 
 
Další informace: 
Podle počtu mazlíčků a dalších kritérií byli rozřazeni mazlíčci do těchto učeben a stanoven 
dozor: 
7. E – kočky – dozor pí učitelka Macková 
7. F – králíci – dozor pí učitelka Vítková 
Malá tělocvična, školní hřiště – psi – dozor pí učitelka  Papoušková, Svobodová 
9. E – morčata, křečci – dozor pí učitelka Halouzková 
9. F – veverka – dozor Kocmanová 
 
Majitelé mazlíčků a jejich tým se dostaví v následujícím termínu: 
ÚT 18. 4.  ráno 7:00 – psi         odpoledne 14:00 – morčata, křečci 
ST 19. 4.                 ráno 7:00 – kočky    odpoledne 14:00 – papoušek 
ČT 20. 4.                 ráno 7:00 – králíci  
 

Setkání proběhne jako vždy v učebně vedle šaten TV. 
Vybraní žáci si přinesou svoje aktivity (puzzle, křížovky,…), které mají připraveny na Den 

mazlíčků.  
V tento den se ještě dostavte bez svých mazlíčků! 

   
   

Zapsali: Tereza Charvátová a Jakub Homolka, VIII. E 


