
Školní parlament na ZŠ Česká (dále jenom ŠP)  Šk. rok:2021/2022 

V červnu 2020 členové parlamentu připravili ve spolupráci s paní vedoucí školní jídelny Google 

dotazník na stravování ve školní jídelně, proto jsme nový školní rok začali hned pracovně. Koordinátor 

ŠP vypracoval zprávu o výsledku hodnocení stravování, předal do školní jídelny a začalo se pracovat 

na zlepšování. Zjistili jsme, že je důležitá komunikace a zpětná vazba mezi strávníky a jídelnou, jinak 

vše funguje v zajetých kolejích. 

ŠP na ZŠ Česká pracuje ve složení 2 zástupců z každé třídy 4.-9. ročníků. V současné době má 34 členů 

a svého koordinátora z řad pedagoga. Setkáváme se každý první čtvrtek v měsíci, kde probereme plán 

práce na příslušný měsíc a předáme náměty na práci a zlepšení prostředí  školy. Ostatní schůzky 

vyplývají z potřeb uskutečněných akcí, které pak vyhodnocujeme.  

Škola je zapojena do projektu Hrdá škola, proto se podílíme na připomenutí a organizaci projektových 

dní. Od září máme za sebou projekty Suit-up den (Den elegance), Den šílených účesů, Vánoční dobrý 

skutek, Teplákový den. V  únoru proběhl Týden netradičních barev a v březnu nás čeká Retro den. 

Všechny projektové dny vedou k spolupráci, vzájemné komunikaci mezi žáky, rodiči a dětmi, mezi 

žáky a učiteli. My členové ŠP se učíme říct svůj názor, umět efektivně a bez předsudků hodnotit a 

oceňovat zapojení do projektů. 

Dne 29. - 30. listopadu proběhla na naší škole ve spolupráci s humanitární organizací ADRA sbírka 

knížek a hraček, plyšáků a stolních her. Podpořili jsme dobrou věc. Podařilo se nám společně 

nashromáždit nečekaně velké množství dětských hraček. Prostřednictvím výtěžku z jejich prodeje 

v charitativních obchůdkách podpoříme humanitární činnost ADRY. 

V prosinci jsme se zapojili do sbírky dobrot pro naše zdravotníky, která jim ukázala, že mnoho lidí si 
jejich práce stále cení.  

Daří se nám prosazovat i náměty na zlepšení prostředí školy - už máme zrcadla na toaletách, 
postupně se začalo malovat ve třídách, doplňují se dataprojektory a interaktivní tabule do 
jednotlivých učeben, obnovilo se vybavení školní kuchyňky, pracuje se na změně výzdoby školní 
jídelny, na podzim i na jaře pracujeme na úpravě školní zahrady. 

Členové ŠP vyjíždějí rádi na setkání Žákovských parlamentů na Liberecku v prostorech Lipo.ink - 

inovačního centra (vedle Krajského úřadu Libereckého kraje), kde se naučili hry na seznamování, 

pracovat s bezplatnou webovou platformou Canva určenou na tvorbu grafického materiálu a s online 

službou Mailchimp, která uživatelům umožňuje jednak odesílat newslettery, jednak je také navrhnout. 

Těšíme se vždy na další společná setkání a akce, kterou spolu podnikneme. 

Mgr. Sabina Jonášová Čižiková, koordinátorka ŠP 

 

 


