
2. schůzka školního parlamentu

2. 11. 2017

Program :

1. Uskutečnila se soutěž Barevný den v barvách černá a bílá – nejvíc bodů získala třída 4.A

2. Třída 8.A si uspořádala Den šílených účesů, připravuje Helloween

3. Podán návrh, aby si každá třída během školního roku uspořádala „svůj den“ v kostýmech

4. Podán návrh, aby se v budově školy uspořádala Vánoční výstava – poslední týden před 
Vánocemi – obrázky a výtvory s vánoční a zimní tematikou

3. schůzka školního parlamentu

7. 12. 2017

Program:

1. Třída 4.A si uspořádala Den čertů

2. Příprava Vánoční výstavy: žáci 8.A pod vedením pana školníka nachystají na chodby školy 
panely, žákyně 9.A na tyto panely naaranžují obrázky a výrobky žáků, označí popiskami 
jednotlivých tříd.

Upozornit žáky, aby nosili obrázky a výrobky s vánoční a zimní tematikou paní učitelce 
Říhovské.

Výstava se uskuteční ve dnech 18. – 22. 12. 2017

3. Podán návrh na uspořádání Vánočního turnaje v minifotbalu. Hrát budou týmy ve 
složení: 3 hráči + brankář – v každém týmu bude alespoň jedna dívka, hráči se budou 
během hrací doby střídat.

- Příprava diplomů

- Nakoupení cen pro první 3 mužstva ( ovoce ) – paní učitelka Říhovská

- Požádat paní učitelku Karpíškovou a pana učitele Paříka, aby pískali zápasy – Dominik 
Pospíšil z 9.A

4.schůzka školního parlamentu

3.1. 2018

Program :

1. Zhodnocení Vánočního turnaje tříd v minifotbalu:

1. místo – 7.B



2. místo – 9.A

3. místo – 6.A

Nejlepším hráčem turnaje se stal Zdeněk Venka ze 6.A

2. Sběr víček – do konce ledna dodat paní učitelce Říhovské , odvoz zajistí paní Tesařová

3. Podán návrh na uspořádání soutěže Vranovice mají talent : zpěv, hra na hudební 
nástroj, tanec, sport, kouzelnické vystoupení, … - zjistit zájemce ve třídách

5.schůzka školního parlamentu

1. 2. 2018

Program:

1. Sběr víček – bylo odvezeno 70 kg víček a sbíráme dál

2. Soutěž Vranovice mají talent bude pořádat paní učitelka Karpíšková, školní parlament zjistí ve 
třídách zájemce o vystoupení

3. Podán návrh na uspořádání Dne české reprezentace – ve středu 21. 2. 2018 – žáci přijdou ve 
sportovním oblečení v národních barvách

4. Připomenout ve třídách, že si mohou uspořádat „svoje dny“ v kostýmech

6.schůzka školního parlamentu

1.3. 2018

Program:

1. Byl uspořádán Den české reprezentace – zúčastnila se většina žáků školy

2. Dál probíhá sběr víček a zase se bude sbírat alobal

3. Daniel Koška ze 7.A udělal přihlášky do soutěže Vranovice mají talent, přihlášky byly 
rozdány do tříd. Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny, v jedné skupině mohou být žáci 
z různých tříd.

Byla navržena žákovská porota: Matěj Hochman ze 4.A a Štěpánka Horká ze 7.A

4. Třída 7.B si uspořádala Den filmových hrdinů



7. schůzka školního parlamentu

5.4. 2018

Program:

1. Podán návrh uspořádat v příštím školním roce soutěž ke stému výročí vzniku Československa-

připraví Lucie Soukopová spolu s paní učitelkou Říhovskou

2. Třída 9.A si uspořádala Den v pyžamech

8. schůzka školního parlamentu

17. 5. 2018

Program:

1. Paní učitelce Karpíškové byly předány přihlášky do soutěže Vranovice mají talent. Dotazy 
ohledně soutěže směrovat na ni. 

Termín soutěže: 14. 6. 2018

2. Sběr víček – bylo odvezeno 30 kg víček – paní Tesařová

Sběr víček a alobalu bude ukončen 11. 6. 2018 – po tomto termínu již sběr nenosit

9. schůzka školního parlamentu

7. 6. 2018

Program:

1. Zhodnocení práce školního parlamentu

- paní učitelka Říhovská shrnula, co se během školního roku uskutečnilo a poděkovala 
všem členům za dobré nápady a práci ve školním parlamentu

2. Připomenout ve třídách ukončení sběru víček a alobalu do 11. 6. 2018

- odvoz domluví s maminkami žákyně Daniela Tesařová ze 7.B – víčka a Ema Benadová 
ze 6.B – alobal

3. Na konci roku půjdou členové školního parlamentu za odměnu společně na zmrzlinu 


