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

 

 
Datum:  17. února 2017 

 

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

 Petra Kolářová,  Anna Kovářová (V.F)   
 Tereza Chlupová, Michaela Prudká (VI.E) 
 Anna Semecká, Anita Grenarová (VI.F) 
 Martin Kovář (VII.F)  
 Kateřina Čudová, Bohuš Klimeš (VIII.F) 
 Eliška Kudláčková (IX. F) 
  

 
 
Program: 
 

1. Od 2. pololetí je dalším způsobem komunikace školy s rodiči a žáky elektronická ŽK, 
a tak i paní učitelka Svobodová umístila pozvánku na další schůzku parlamentu na 
nástěnku elektronické ŽK. Mimo jiné byla pozvánka i na tradičních místech, a to na 
nástěnce VP u šaten a u informací o suplování. A kolik nás dorazilo? 12. Někdo má 
již každých 14 dní v diáři poznamenanou schůzku ŠP, jiný si všiml pozvánky u 
suplování a byli i tací, co ji viděli na nástěnce v elektronické ŽK. Takže na nás si jen 
tak někdo nepřijde:o) 

 

2. Partnerské vztahy jsou důležité aneb Letošní INSPIROMAT 
 

Maminka 2 členů ŠP učí na ZŠ v Brně a pozvala nás k nim do školy, kde také funguje 
žákovský parlament www.zshoracke.org Už teď se těšíme, že poznáme nové 
kamarády a získáme nějakou inspiraci a zkušenosti i pro naši školu. Na webu jsme 
zhlédli např. akci ,,Týden výzev“ a bylo to vtipné, poučné, ale hlavně vytvořené žáky 
školy. Koukněte se také…… 
 

3. Připomínáme!!!!!!!!!!!!!!!!!  Vizitky na dveřích stále zejí prázdnotou!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Na dveřích tříd se pomalu, ale jistě objevují průhledná plastová skla určená pro 
vizitku třídy. Jejich výroby a montáže se ujal pan školník a nápad pochází z řad žáků. 
Pokud na dveřích již máte sklo, umístěte název třídy, rozvrh, informaci o úspěchu 
žáků vaší třída, fotografii třídy, nějaký pěkný aktuální obrázek apod. Nápady jsou jen 
na vás. Vše za podpory a spolupráci třídního učitele. 
 

 
4. Stále pracujeme na Dni mazlíčků a zjišťujeme možnosti a zájem o tento celoškolní 

den.  
 

 

http://www.zshoracke.org/


5. Školní časopis je vizitkou školy 
Žákyně 9. ročníku Eliška Kudláčková nám donesla časopis boskovického gymnázia 
Gaudeamus. Nahlédli jsme a napadlo nás uspořádat malou anketu mezi našimi 
spolužáky a poskytnout tak i tento pohled šéfredaktorce našeho časopisu Slováček 
paní učitelce Pavle Kotoučkové. Ale bez ní by to nešlo. Proto anketu uspořádáme 
s její pomocí během března v HTU a uvidíme, co se dovíme….. 
Na co se budeme ptát? Četl jsi někdy časopis Slováček? 
                                          Co se Ti nejvíc na Slováčku líbí? 
                                          Chybí Ti něco ve Slováčku? 
                                          Napsal jsi už nějaký článek do Slováčku? 
                                          Četl jsi poslední číslo Slováčku? 
 

6. Hlášení ve školním rozhlasu 
V minulém pololetí jsme již vyslechli hlášení od IX. EF, VIII. E, VI.EF. Na druhé pololetí 
si hlášení budou připravovat obě 7. třídy a třída VIII. F. A jaká témata z rozhlasu zazní? 
Březen – měsíc knihy, Velikonoce a připomenutí květnových událostí. Příprava hlášení 
proběhne za podpory vyučujících českého jazyka, Vko a dějepisu. Pokud máte jako 
třída zájem o nějaké téma, nahlaste to prostřednictvím Vašeho zástupce paní učitelce 
Svobodové co nejdříve. 

 
 
                                                           
                                                                               Společně zapsali členové školního parlamentu 
                                                                                                        a Alena Svobodová  


