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

 

 
Datum:  3. března 2017 

 

 
Přítomni:  výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová 
                    šéfredaktorka časopisu  Mgr. Pavla Kotoučková 

                    12 zástupců tříd Adéla Koudelková (V. E) 
  Petra Kolářová, Anna Kovářová (V. F)   
  Tereza Chlupová, Michaela Prudká (VI. E) 
  Anna Semecká, Anita Grenarová (VI. F) – omluveny  
  Martin Kovář (VII. F)  
  Jakub Homolka, Tereza Charvátová (VIII. E) 
  Kateřina Čudová, Bohuslav Klimeš (VIII. F) 
  Eliška Kudláčková, Jan Žáček (IX. F) 
  

 
 
Program: 

 

1. Školní časopis Slováček – paní učitelka Kotoučková nás seznámila s prací, která 
předchází vydání každého čísla 
- prohlédli jsme si jedny z prvních čísel Slováčku (rok 2001) a porovnali s podobou 

dnešního vydání (možnost zapůjčení na HTU u pí učitelky Svobodové) 
- časopis Slováček vychází každé 2 měsíce 
- kontakt na šéfredaktorku pavla.kotouckova@email.cz 
- časopis informuje o dění ve škole – uveřejňují se příspěvky, které šéfredaktorce 

zašlou vyučující a žáci 
- editorial na 1. straně píše šéfredaktorka sama 
- obsah Slováčku dbá na novinářskou etiku – uvádí se zdroje, autoři, neuveřejňují 

se vulgární články a anonymy 
- Slováček dostává každá třída zdarma do třídy a je také uveřejněn na webu školy 

zs.boskovice.cz  
- vedle informací do časopisu patří i zábava, kvízy, křížovky, rozhovory se 

zajímavými lidmi apod. Každá rubrika, která je součástí časopisu a na kterou se 
čtenáři těší, se objevuje pravidelně a musí se obměňovat.  

- žáci se mohou zamyslet nad možností, zda by chtěli obnovit fungování kroužku 
Mladí novináři. Tím by se psaní nových rubrik a článků zjednodušilo, a 
šéfredaktorka by mohla přenechat větší část zodpovědnosti při tvoření časopisu 
žákům. Časopis by zaštiťovala pouze jako konečný článek při sestavení čísla 
(vkládání článků, úprava fotografií, grafická podoba apod.). Bylo by dobré 
pouvažovat o tom, zda bychom od příštího roku dokázali z každé třídy zvolit 
zástupce (novináře), kteří by hlídali akce své třídy a automaticky o nich psali do 
Slováčku. Mnohem lépe by se tak Slováček mohl přizpůsobit přáním žáků o jeho 
náplni. 

mailto:pavla.kotouckova@email.cz
http://www.zs.boskovice.cz/


 
2. Každá třída si připraví zábavnou rubriku do Slováčku. Tuto práci odevzdejte 

prostřednictvím vašeho zástupce do konce dubna 2017 paní učitelce Kotoučkové – 
nejlépe v elektronické podobě. 
 
a) Vymyslete název pro tuto rubriku, která bude zajišťovat zábavu ve Slováčku. 
b) Vytvořte 1 stránku (A4) zábavy, která zaujme vaše spolužáky z ostatních tříd a 
umožní jim se nad časopisem i zasmát, popřípadě popřemýšlet nad křížovkou, 
hádankou nebo si zasoutěžit. 
 
Třída, která vyhraje, získá zdarma 20 vstupenek na zápas hokejového klubu Kometa 
Brno. 
 

3. Hlášení ve školním rozhlasu 
            Třída VIII. F si vybrala téma Velikonoce. Třídy VII. EF zatím téma nenahlásily. 
 
 
 
 
                                                                               Zápis provedla Alena Svobodová 
 
                                                           
                                                                                


