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

pracoviště Slovákova ve školním roce 2017/2018 

 

Datum: 9. listopadu 2017  

 

Přítomni:  koordinátor ŠP                                 Alena Svobodová  

                    zástupci tříd                  V. E            Petr Novák, Natali Tomanová 

                                                            V. F            Adam Kubín 

                                                           VI. E            Anna Čániová 

                                                           VI. F            Anna Kovářová, Žaneta Husáková 

                                                          VII. F            Gabriela Peková 

                                                         VIII. E            Vendula Vavrincová 

                                                         VIII. F            - 

                                                           IX. E             Jakub Homolka, Tereza Charvátová 

                                                           IX. F             Kateřina Čudová, Lukáš Komárek              

Program: 

 

1.  Každá třída zpracovává z burzy dotazů jedno určité téma na besedu s panem ředitelem 

Vladimírem Ochmanským.  

 

Zástupci 5. ročníku si připraví dotazy na pana ředitele týkající se hlavně jeho osobního života (rodina, 

zájmy apod.), ale také profesního (jestli se mu jeho práce líbí, jak se může člověk stát ředitelem školy 

apod.) Po besedě s panem ředitelem připraví medailonek o panu řediteli do Slováčku a představí tak 

pana ředitele ostatním žákům naší školy. 

 

Zástupci třídy VI. E budou zjišťovat vše, co se týká ředitelského volna. 

 

Zástupci třídy VI. F připravují téma vybudování přírodovědné učebny s místností se zvířátky. 

Spolupracují na tématu s vyučujícími přírodopisu. 

 

Zástupci třídy VII. F se svými spolužáky přemýšlí o zřízení skříněk pro žáky do šaten, ale především do 

tříd, případně na chodbách na úschovu osobních věcí – pomůcky do VV a TV, učebnice do některých 

předmětů apod. Shrnou jejich zkušenosti ze 6. ročníku – výhody a nevýhody skříněk. Rozměry šaten a 

velikost skříněk zjišťují žáci IX. E a poskytnou je žáků, VII. F. 

 

Zástupci obou tříd 8. ročníku si téma ještě vybírají (free wifi), jáma vedle školy, toalety především pro 

dívky – základní hygienické potřeby) ………………………. 

 

Zástupci obou tříd 9. ročníku vyhodnotí od všech tříd (materiály se shromažďují u VP – odevzdali již 

zástupci VI. E, V. E) místa a věci, na které jsme u nás ve škole pyšní a jsme rádi, že nám čas strávený 

ve škole zpříjemňují. 

 



2. Anketa ke školnímu časopisu Slováček – vyplnit na hodině třídního učitele a odevzdat do 16. 11. 

paní učitelce Kotoučkové. Anketu najdete na zadní straně posledního čísla, nebo se ptejte u paní 

učitelky Kotoučkové a Svobodové. 

 

3.   Stále shromažďujeme náměty ke společenské akci, která by měla stát tradicí na naší škole: něco 

podobného jako na pracovišti Zelená – Mikulášská diskotéka, a na pracovišti Sušilova Valentýnský 

ples? Nápady opět shromažďují parlamenťáci. 

 

4. Příští schůzka se koná v pátek 24. listopadu 2017 v 7:00.  

 

                                              

                                                                                                                     Zapsala: Alena Svobodová                                                                                                                         


