
ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU  

 dne 21. 3. 2023 

Program: 

1/ Přivítání členů ŠP 

2/ Nové zvíře - panda červená (8 000,-) – bude do konce měsíce zaplaceno 

3/ Měsíc čtenářské gramotnosti – Čtení s úsměvem 

4 velké celoškolní akce:  

Výtvarná soutěž 

Čti a běž 

Pátračka 

Školní noviny  

– výzva k zapojení se - Školní noviny – příspěvky odevzdat ZŘŠ Bařinové, pí uč. M. Iblové 

4/ Školní akademie – účinkující třídy + téma Kudy z nudy 

1. ročník – všechny třídy 

2. ročník – A, B 

3. ročník – C, D 

4. ročník – A, B 

5. ročník – C, D 

6. ročník – A, B 

7. ročník – B, D, E 

8. ročník – pomoc s organizací 

9. ročník – všechny třídy 

ÚKOL pro ŠP – seznámit se s projektem patrondeti.cz (aktuální sponzorství dětí v konkrétním regionu), 

který bychom mohli podpořit výtěžkem ze vstupného 

 

5/ Závěrečná akce MČG – Ať se učebnice chechtají aneb No BackPack Day - pátek 31. 3. 2023 

6/ Balíček italských pochutin do Domova seniorů – 22. 3. 2023 

- ochutnávka italských specialit v rámci čtenářské gramotnosti (téma Itálie) pořádané našimi žáky 

v Domově seniorů v Rudné dne 22. 3. 2023 

- odhlasována částka do 1500,-Kč 

7/ Dotazy a různé: 

9. B – Proč jsou šatny nově uzamčené? – Šatny byly odemčené z důvodu možnosti si vyzvednutí a odložení 

tělesného úboru v průběhu školního dne. Žáci toho zneužívali, používali mobilní telefony atd., proto se šatny 

uzamknuly. 

6. D – Starší děti strkají mladší děti na schodech. – Je nutné problém nahlásit dozoru, případně TU. 

4. A – No BackPack Day je pro všechny? – Ano, mohou se zapojit všichni žáci naší školy. 

9. C – Neustále je bahno apod. u automatů u haly. Nepořádek se poté vnáší do haly. – Děkujeme za 

upozornění. Je možné, že je nepořádek způsoben večerními nájemníky. Upozorníme. 

8. C – Stále nejsou utěrky na ruce v šatnách u haly. – Informaci předáme úklidovému personálu. 

6. C – Zapojí se naše škola do akce „Ukliďme Česko“? – Neuvažovali jsme o akci. Pokud se však najde 

někdo, kdo akci zorganizuje, rádi se zapojíme. 

 

8/ Další schůzka ŠP: 25. 4. 2023 


