
Činnost Školního parlamentu na ZŠ Česká ve školním roce 2021/2022 

Školní parlament (dále jenom (ŠP) na ZŠ Česká pracuje ve složení minimálně dvou zástupců 

z každé třídy 4. -9. ročníků. Ve školním roce 2021/2022 měl 37 členů a svého koordinátora 

z řad vedení školy. Členové se setkávali pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, kde probírali 

plán práce na příslušný měsíc a předávali náměty na práci a zlepšení prostředí školy. Ostatní 

schůzky vyplynuly z potřeb uskutečněných akcí. Celkem proběhlo 13 informativních 

a plánovacích schůzek, 4 sběrové akce, 5 projektů a 3 krát pomoc s organizací sbírky. 

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

dotazník na stravování ve školní jídelně, proto nový školní rok začal 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. 

Škola je zapojena do projektu Hrdá škola, proto se ŠP podílel na připomenutí a organizaci 

projektových dní. Od září 2021 proběhly projekty Suit-up den (Den elegance), Den šílených 

účesů, Vánoční dobrý skutek, v  únoru proběhl Týden netradičních barev a v březnu Retro 

den. Všechny projektové dny vedou k spolupráci, vzájemné komunikaci mezi žáky, rodiči 

a dětmi, mezi žáky a učiteli. Členové ŠP se učí říct svůj názor, umět efektivně a bez 

předsudků hodnotit a oceňovat zapojení do projektů. 

Členům ŠP se daří prosazovat i náměty na zlepšení prostředí školy - zrcadla na toalety, 
postupné malování ve třídách, doplnění dataprojektorů a interaktivních tabulí do 
jednotlivých učeben, obnovení vybavení školní kuchyňky, změna se výzdoba školní jídelny, 
podíl žáků na úpravě školní zahrady na podzim i na jaře a v průběhu vyučování. 
Členové ŠP vyjížděli 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. 

ŠP na ZŠ Liberec, Česká 354 má za sebou velice aktivní školní rok. Zorganizování projektových 

dní, sbírek, sběrů a aktivní účast na schůzkách byly proto náležitě odměněny. V úterý 17. 5. 

2022 vyjeli členové společně do Prahy. Výjezd se uskutečnil s cílem víc se poznat, zlepšit 

vzájemné vztahy a zažít něco společně za aktivní a užitečnou práci pro spolužáky. V Praze 

měli možnost prohlídnout si historické sídlo Senátu Parlamentu ČR a Valdštejnskou zahradu, 

Karlův most a užít si svět neskutečných optických klamů, interaktivní zábavné exponáty 

a pořídit legrační fotky před velkoformátovými trikovými obrazy v Muzeu fantastických iluzí. 
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