
1. Schůzka členů školního parlamentu 

Datum: 7. 9. 2022 

Přítomno: _____  členů, z každé třídy zástupce ____ 

Program: 

1. Seznámení všech členů parlamentu – ___ žáků/18tříd, přivítání nových členů, představení 

koordinátora ŠP 

2. Stanovy školního parlamentu – vznik, složení, činnost, cíle, pravidla chování, členská práva a 

jednací řád – na nástěnce školního parlamentu a webovkách 

3. Způsob předávání informací spolužákům, třídním učitelům: 

Zástupci tříd dostávají písemný zápis programu schůzky ŠP a měsíční plán akcí školy  

Koordinátor ŠP seznámi žáky s případnými aktuálními organizačními změnami. 

4. Akce Hrdé školy: 

13.10.Suit-up den 

23.11. Den bez batohu 

1.12. Dobrý skutek na Vánoce 

19.1. Den dvojčat 

15.2. Den šílených účesů 

27.3. Upcycling day 

20.4. Den zlepšení školy 

4.5. Filmový večer ve škole 

1.-30.6. Přátelské utkání ve škole  

5. Na třídních chvilkách připomeňte žákům:  

Odběr školního mléka – každý den 7:35-7:50 v jídelně-jenom žáci 1. stupně 

Ovoce do škol – žáci 1. stupně 1x za měsíc 

Sběr baterií v projektu Recyklohraní pokračuje 

Sběr plastových víček pro nemocnou tříletou Andrejku (sestřička žáka naší školy) na pokrytí 

finančních nákladů za intenzivní neurorehabilitaci v  kosmickém oblečku THERASUIT– do 

připravených papírových krabic, bude probíhat do odvolání. 

Sběr lesních plodů – kaštany a žaludy odvážejí myslivci pro zvěř na zimu, po, stř, pát 7:30-

7:55 u vchodu 2. stupně. 

Sběr papíru – 27.-29. 9. 2022, použitý papír odevzdávají žáci i škola, získané peníze ze sběru 

použije škola na zpříjemnění prostředí školy, odměňování žáků, členů parlamentu, obnovu 

vybavení školy.  

Papír můžou žáci odevzdávat za školu i přímo ve sběrně mimo určený termín sběru na 

adrese: Vilová 361, Liberec 10-Františkov  - apelovat na dodržování hyg. pravidel sběrny 

6. Letové ukázky cizokrajných ptáků 4.10.2022, všichni žáci, hřiště v ulici U Družiny 

7. Pěšky do školy v týdnu 19.-23.9.222 

Každá třída 3.-6. ročníků obdrží záznamový arch-žáci si zapíšou jenom jména nebo přezdívky 

a zaznamenávají barevně způsob příchodu do školy.Více info předá koordinátor třídním 

učitelům.  
 

Další plánované schůzky: 29. 9. 2022 v 7:20 vestibul školy-pomoc se sběrem papíru 

     5.10.2022 v 7:20 v MU1 

Mgr. Sabina Jonášová Čižiková, koordinátor ŠP 


