
I. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, p. o. 

pracoviště Slovákova ve školním roce 2017/2018 

 

Datum: 6. října 2017  

 

Přítomni:  koordinátor ŠP                                 Alena Svobodová  

                    zástupci tříd                  V. E            Petr Novák, Natali Tomanová 

                                                            V. F            Adam Kubín, Tomáš Charvát, Anna Pravcová 

                                                           VI. E            Adéla Koudelková 

                                                           VI. F            Anna Kovářová, Žaneta Husáková 

                                                          VII. F            Gabriela Peková 

                                                         VIII. E            Anna Nešporová, Vendula Vavrincová 

                                                         VIII. F            Rozálie Barešová, Sára Čížková 

                                                           IX. E             Jakub Homolka, Tereza Charvátová 

                                                           IX. F             Kateřina Čudová               

Program: 

1. Společná setkání ŠP se konají  v pátek jednou za 14 dnů v místnosti školní knihovny. Po příchodu 

do budovy školy vždy vyčkají členové ŠP v šatnách na příchod paní učitelky Svobodové. Příští schůzka 

se koná 20. 10. 2017 v obvyklém čase 7:15. ŠP má přidělenou místnost, kterou během letošního roku 

budeme společně zvelebovat, vybavovat nábytkem a která bude našim útočištěm a příjemným 

prostředím při společných schůzkách a naší práci. 

 

2. Během listopadu nás navštíví na schůzce ŠP paní místostarostka Dagmar Hamalová. Dotazy 

směřované na zástupkyni města Boskovice, které je zřizovatelem naší školy, shromažďují zástupci 

jednotlivých tříd u sebe a jménem spolužáků budou předány paní místostarostce. Odpovědi a reakce 

paní Hamalové si přečtete v článku uveřejněném ve školním časopise Slováček. 

 

3. Zástupci ŠP také navštíví ředitele školy pana Vladimíra Ochmanského v jeho pracovně na budově 

Sušilova. Prostřednictvím zástupců mohou žáci našeho pracoviště položit panu řediteli dotazy týkající 

se naší školy. Burzu nápadů a myšlenek o prostředí, ve kterém se vzděláváme (co nás trápí, co nám 

chybí, na co jsme pyšní apod.) shromažďují u sebe opět zástupci jednotlivých tříd.  

 

4. Pokud chceme v naší škole něco změnit, měli bychom začít každý sám u sebe. Letošní školní rok se 

rozšířil projekt Ovoce do škol i na II. stupeň a je doplněn i o mléčný výrobek. Navrhněte, jak zajistit, 

aby ovoce i mléko nehyzdilo naše třídy na stěnách, kolem košů a na podlaze tříd i chodeb.  

Co s mlékem, které někdo nechce, někdo nemůže?  

Jak dohlížet na spotřebu ovoce kultivovaným způsobem?  

Proč si něčeho, co zdarma dostaneme, nevážíme?  

Jakých žáků je většina – těch, co si na ovoci pochutnají, nebo těch, kteří jej znehodnotí ? 

  

                                                 

                                                                                         Zapsala: Alena Svobodová                                                                                                                         


