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

 

 
Datum:   16. listopadu  2018 

Přítomni:  koordinátorka ŠP    Mgr. Alena Svobodová 
                     zástupci ŠP               5. E Vít Koudelka, Kristýna Zouharová, Pavel Lubinský  
                                                        5. F Natálie Pospíšilová, Julie Spoustová, Markéta Švancarová 
                                                        5. G Jindřich Válka, David Malina 
                                                        6. F Tomáš Charvát, Eliška Slezáková 
                                                        6. G Petr Novák, Adéla Kanýzová,  
                                                        7. F Markéta Blažková, Žaneta Husáková 
                                                        8. F Aneta Maršálková, Tomáš Hájek                                                
       

Program:   
 
1.  Stav schodů od chodníku k parkovišti u hlavního vchodu – fotodokumentaci pořídila 
Natálka Pospíšilová z 5. F. Proběhla oprava uvolněných kachliček na schodech. Na fotografii 
je i zachycen žák, který se vozí po zábradlí. Je to velmi nebezpečné, proto vyzýváme žáky, aby 
dbali bezpečného pohybu a mysleli na své zdraví. Obzvláště nyní, když začne mrznout. 
Natálka spolu s dalšími členy ŠP za 5. ročník zajistí vyjádření spolužáků v 5. EFG formou 
komentářů. Odevzdají pí učitelce Svobodové co nejdříve. Fotografie s komentáři budou 
předány paní zástupkyni Bohatcové na příští schůzce 30. 11. 2018. 
     
2.  Relaxační zóny ve škole – současná místa, která slouží jako odpočinkové zóny měla  
zmapovat a fotograficky zdokumentovat Kristýnka Čížková. Na schůzce nebyla a žádné 
fotografie nezaslala.  Julinka Spoustová vybrala další 3 místa, která by byla vhodná 
k zavedení odpočinkových zón ve škole.  Na příští schůzku Julinka zpracovává návrhy nových 
míst (obrázek lze namalovat, vystříhat obrázky z letáků, popř. stáhnout z internetu). Forma 
zpracování je volná, zapojení spolužáků ze třídy je vítáno.  
 
3.  Obědy ve školní jídelně – téma zpracovávají žákyně 6. G Adélka Kanýzová a Marcelka 
Procházková 
 
4. Vánoční schůzka ŠP – všichni přítomní členové se dohodli na návštěvě tradičních 
vánočních trhů v Brně na Moravském nám. a nám. Svobody. Termín bude sdělen na příští 
schůzce. 
 
5. Příští schůzka se koná 30. listopadu 2018  
 Oprava schodů vedoucích k hlavnímu vchodu – host paní zástupkyně Blanka 

Bohatcová  
 Relaxační zóny ve škole – prosím o dodání podkladů Kristýnku Čížkovou z 5. G. 
 Vánoční setkání – termín a organizaci sdělí pí uč. Alena Svobodová 
 Stravování ve školní jídelně – letáčky do tříd, anketa, pozvánka na setkání ŠP 14. 12. 

pro vedoucí stravování paní Kostíkovou zajišťují žákyně 6. G 
  

Zapsala: Alena Svobodová   


