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

 
Datum:  12. května 2017 

Přítomni:  výchovný poradce                            Mgr. Alena Svobodová 
                    šéfredaktorka školního časopisu                 Mgr. Pavla Kotoučková 

                    14 zástupců tříd Adéla Koudelková (V. E) 
  Anna Kovářová, Petra Kolářová (V. F)   
  Anna Semecká, Anita Grenarová (VI. F)   
 Vendula Vavrincová, Anna Nešporová (VII. E) 
  Martin Kovář, Sára Čížková (VII. F)  
   Bohuš Klimeš, Katka Čudová (VIII. F)  
   Jakub Homolka, Tereza Charvátová (VIII. E) 
   Jan Žáček (IX. F) 

         
 
Program: 
1. Předání informací k návštěvě Senátu ČR v Praze dne 31. 5. 2017 

Školní parlament ze Slovákové jede do senátu 
Za poctivou práci si každý zaslouží odměnu. Blíží se konec školního roku a odměna je tady i 
pro všechny aktivní členy školního parlamentu, kteří nemají kázeňské problémy a svědomitě 
si plní své školní povinnosti.  Dne 31. května 2017 vyrazíme společně do hlavního města 
Prahy a navštívíme budovu Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát ČR. Pedagogický doprovod 
zajištěn paní učitelkou Svobodovou a Fidlerovou. 
Časová rozvaha dne: 6:45 sraz na vlakovém nádraží v Boskovicích, 7:01 odjezd směr Skalice 
n. Svitavou, 7:30 odjezd směr Praha, hl. nádraží (rychlík Svojanov), 10:00 příjezd do Prahy, 
MHD (metro) směr Muzeum, Hradčany – zastávka Malostranské nám., 12:00 – 12:45 
prohlídka Valdštejnského paláce s průvodcem. Následuje přijetí v kanceláři senátorky Ing. 
Jaromíry Vítkové, účast na zasedání senátu a prohlídka Valdštejnských zahrad. Dle časových 
možností procházka centrem Prahy. Odjezd 17:22 z Prahy (rychlík Portáš) do Boskovic – 
předpokládaný návrat 20:29. 
Finanční rozvaha: žák si zakoupí jízdenku sám, jízdenky dle věku žáka (více na www.idos.cz) – 
nutná průkazka na slevu jízdného s fotografií (průkazka, cestovní pas, OP), cena celodenního 
lístku na metro 110,-, kapesné dle zvážení rodičů. 
Co vzíti s sebou? Průkaz pojištěnce, jídlo na celý den, pití, oblečení dle počasí, kapesné. 
 
2. Vyhodnocení soutěže o vytvoření zábavné stránky do Slováčku 
O soutěž neprojevilo zájem mnoho tříd. Zapojily se jen 3 třídy a své příspěvky vytvořily ve 
volném čase, jako DÚ či práci navíc. Třídy V. E a VI. F s podporou třídní učitelky. 
- příspěvky dodaly třídy – V. E (křížovky), V. F (rozhovor s pí učitelkou Halouzkovou – 
uveřejněn v posledním čísle Slováčku a článek o celorepublikové akci ukliďme Česko), VI. F  
(zábavná stránka uveřejněná v posledním čísle Slováčku – sudoku, bludiště, vtip) 
 - všechny výše uvedené třídy zjistily, že je důležité správně komunikovat, protože při 
předávání prací došlo k nejasnostem mezi učiteli a žáky 
- částečné nedodržení požadavků ale není překážkou v soutěži a ceníme si jejich zájmu a 
vytvořených příspěvků 

Zapsala A. Svobodová 


