
 
XIV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková 

organizace, pracoviště Slovákova 

 
Datum:  19. května 2017 

Přítomni:  výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová 
                    14  zástupců tříd Adéla Koudelková, Jonáš Novotný (V. E) 

  Anna Kovářová, Petra Kolářová (V. F)   
  Anna Semecká, Anita Grenarová (VI. F)   
 Vendula Vavrincová, Anna Nešporová (VII. E) 
  Martin Kovář (VII. F)  
   Bohuš Klimeš, Katka Čudová (VIII. F)  
   Jakub Homolka, Tereza Charvátová (VIII. E) 
   Eliška Kudláčková (IX. F) 

         
 
Program: 
 
1. Příprava na společný výlet do Prahy spojený s návštěvou Senátu ČR 
Výletu se zúčastní zástupci ŠP. V případě nezájmu či jakékoli jiné překážky mohou navrhnout 
spolužáka, který se aktivně zapojuje do dění ve škole, zapojil se do Dne mazlíčků, 
reprezentuje školu v soutěžích a má zájem se výletu zúčastnit. 
 
Co míti s sebou?  
- funkční mobilní telefon – číslo nahlásí žáci  paní učitelce Svobodové 
- průkaz s fotografií (buď občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo průkazka na slevu 

jízdného) – nutný ke vstupu do budovy senátu. Číslo tohoto dokladu budeme předkládat 
na seznamu opatřeným razítkem školy ochrance při vstupu do budovy senátu.  

- kartičku pojištěnce 
 
Žákům byla na schůzce předána mapa pražského metra. Žáci budou mít mapu se 
zaznačenou trasou celý den u sebe.  
 
V případě ztracení se dbají žáci následujících pokynů:  
- Zachovají klid, zůstanou na místě, vyčkají na zavolání paní učitelky telefonem a popíší co 

nejpřesněji místo, kde se nachází (stanici metra, název ulice, nejbližší památka apod.). 
Paní učitelka pro ně na popsané místo dorazí. Druhý pedagog zůstává se skupinou. 

 
Žáci se pohybují vždy v blízkosti pedagogů. Drží se ve skupinkách po minimálně 3 žácích.  
 
Zakoupení lístků bude ještě upřesněno na schůzce v pondělí 29. 5. – část dopravy bude 
uhrazena školou (zvažujeme skupinovou jízdenku) 
 
Poslední informační schůzka před výletem do Prahy se koná v pondělí 29. 5. 2017 v 7:15. 
Dostaví se všichni žáci, kteří odevzdali návratku se souhlasem rodičů. 

 
 



 
 
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 
 
Třída V. E – třídní učitelka Marcela Papoušková 
- Třída se zapojila celá – všichni žáci vytvořili křížovku ve 2 verzích (vyplněnou a 

nevyplněnou) 
- Pracovali dle svých možností – využili počítač, nebo zpracovali křížovku v ruce. Vše 

vymýšleli sami. 
- Odevzdali v termínu paní učitelce Svobodové. 
- Zaujala je odměna – lístky na KOMETU, protože jsou fandové Komety a přáli by si jet na 

zápas. 
- Paní učitelka jim s organizací pomáhala. 
- Příspěvky vypracovali ve volném času jako DÚ.) 
- V časopise nebyla ukázka jejich práce uveřejněna proto, že příspěvek byl omylem 

zařazen do materiálů ke Dni mazlíčků. Některé křížovky jsou umístěny na paravánech 
před jídelnou, ostatní byly předány paní učitelce Kotoučkové. 

 
Třída V. F – třídní učitelka Jana Čániová 
- Zapojila se skupinka několika dětí pod vedením zástupců ze ŠP. 
- Vytvořili rozhovor s paní učitelkou Halouzkovou, pořídili fotografii, použili rekvizitu 

mikrofon. 
- Poskytli fotografii z akce ,,Ukliďme Česko“, které se se třídou aktivně zúčastnili. 
- Zaslali příspěvky šéfredaktorce Pavle Kotoučkové v termínu. 
- Motivace pro ně bylo to, že je tato práce baví. O Kometu se nezajímají. 
- Paní učitelka jim s organizací nepomáhala. 
- Vše vytvořili ve svém volném čase. 

 
Třída VI. F – třídní učitelka Pavla Kotoučková 
- Zapojila se skupinka žáků. 
- Vytvářeli vlastní příspěvky. 
- Spolužákovi, který měl práci dokončit, předali materiál vytištěný a ne na USB. Ten 

nezvládl tyto materiály převést do konečné podoby, a tak stáhl materiál z webu. 
- Jejich práce je uveřejněna na poslední stránce Slováčku. 
- Podporu dostaly v předmětu Informatika a od paní učitelky Kotoučkové na HTU. 
- Motivací jim bylo oživení Slováčku, KOMETU moc neprožívají. 

 



Zapsala A. Svobodová 


