
 

  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
JESENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 
 
 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu 
 

Datum: 28.3.2018 

Nepřítomné třídy:  

Návštěvy: 4.B, 5.B, 5.D, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B 

Program 11. schůzky: 

 

1. Ovoce do škol- 8.B má za trest službu (příští týden), 9ťáci si berou ovoce (Veronika 
vymyslí) 

2. Památná lípa – 3.A (), 3.B (), 3.C (Před školu), 4.A (Za školu), 4.B (), 4.C (U radnice), 
4.D (Před školu), 5.A (Za školu), 5.C (K Coopu), 6.A (Naproti úřadu), 6.B (Před školu), 
6.C (Před smrk u školy), 7.C (Ke Coopu), 8.B (Park k první třídám), 9.A (Místo smrku), 
9.B () 

3. Přání a náměty (úřad a škola) – autobus (nevhodný přístup řidiče – zavírání dveří 
„před nosem“, posunout čas odjezdu autobusu, autobus nezastavuje odpoledne 
tam, kde zastavuje ráno), skatepark, úklid pokácených stromů, nedostatek psích 
sáčků, most u rybníka, urychlení realizace okolo rybníka, trampolíny na hřiště, 
osvětlení (více lamp), lžičky k žervé, bílým jogurtům atd., opravit bahnivé cesty, 
vyčistit špinavé silnice 

4. Návštěva úřadu – všichni by chtěli jít, termín domluvíme s paní ředitelkou 
5. Školní maskot, s paní ředitelkou 
6. Velikonoční výzdoba – vyhrála 3. B (předána sladká odměna) 
7. Články v časopise Yesday  jsou pod režijí Míry 
8. Služby – příští týden (8.B), další týden 6.A, potom 4.C. 3.B si přijde pro předbíhací 

kartičky k p.u. Panošové 
9. Další akce parlamentu – Květinkový den (již odsouhlasené), udělat anketu ve svých 

třídách (přijít za deváťákama a s nimi to prořešit) 
10. Úklid Jesenice 

 

Úkoly do příště pro vedení ŽP 
 

1. Sepsat návrhy na vylepšení 
2. Přinést podepsané návratky 

 

Úkoly do příště pro zástupce tříd: 
 

1. Schůzka s paní ředitelkou 
 
 
Další schůzka ŽP:   18.4.2018 (učebna 9.A) 

 
Zapsal:  Samuel Řepa 
 

IČO: 70107017; Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60; číslo účtu: 276046181/0300 

Organizace je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1546 


