
Zápis z výjimečného zasedání ŽP Fakulťáci 

 

Zápis ze zasedání dne 13. 1. 2015 
Dnešní zasedání se z technických důvodů konalo v prostorách třídy 7.A bylo přesunuto na 11:45, trvalo zhruba 

hodnu. Účast byla za poslední čtvrtletí přelomová, nedorazily pouze dva zástupci. Hlavní téma bylo shrnutí 

vánočních akcí a projekty pro příští pololetí. 

I. Prosincové akce: 

 Shrnutí pocitů a připomínek pro Vánoční trhy a Vánoční charitativní Koncert, na kterém se 

vybralo více než 4000,- Kč 

 Za peníze byly předem kopeny deskové a společenské hry a na závěr předány dětem 

z dětského domova na Severní Terase. (Hry byly zvoleny na přání dětí) 

 Parlament z prodeje občerstvení na Koncertu vydělal 630,- Kč 

II. Akce pro 2. pololetí: 

1) Velikonoční dílny 

    Do příští schůzky promyslet další akce, především pro chlape z 2. stupně 

2) Den bláznivých převleků 

    Naplánovat termín 

3) Mezinárodní den dětí 

    Akce určená pro 1. stupeň 

4) Návrh: Sportovní turnaj 

a. Zjistit, zda je volný termín 

b. Prozkoumat názory tříd 

c. Zjistit jaký sport je nejlepší 

III. Kritika parlamentu: 

V poslední době dochází u členů ŽP k výraznému poklesu aktivity, někteří opakovaně nechodí na 

schůzky, neplní své povinnosti vyplývající z jejich funkce a tím porušují svoji členskou smlouvu. 

Stížnosti vznikly kvůli zanedbávání obměny nástěnky, pravidelné účasti na zasedáních a komunikace 

se třídami. Zanedbává se i partnerství pro 1. – 3. ročníky. 

Úkol pro příští zasedání: 

Provést analýzu struktur, na jejím základě navrhnout nápravu a reorganizaci parlamentu 

Byla projednána změna výzdoby klubovny, zástupci si stěžovaly, že je v ní mnoho plakátů a pomůcek 

z hodin Německého jazyka. 

IV. Podměty ze tříd: 

Zástupci Vojtěch a Veronika ze třídy 7.B představili projekt „Extra třída“, v rámci kterého chtějí 

vybudovat v areálu školy venkovní učebnu. Více informací o projektu naleznete na extratrida.cz. 

http://www.extratrida.cz/


Zápis z výjimečného zasedání ŽP Fakulťáci 

Zápis: V. Němcová; Úprava: K. D. Kopecký | více na Fakulťáci.cz 

Paní učitelka Němcová seznámila přítomné s možností zapojit se do aktivit „Školy pro demokracii“, 

navrhuje začít oblastí 6 s názvem „ školní samospráva“. Více informací na skolaprodemokracii.cz. 

Zástupci Karel a Aleš ze třídy 8.A ke konci zasedání seznámili s problémem potyček mezi některými 

žáky z naší a školy Palachova. To potvrdily další zástupci. Bylo řečeno, že tento problém bude 

projednán s paní ředitelkou Vlastou Rytířovou. 

 

Příští schůze je naplánována na 27. 1. 2016, 14:00 v klubovně. 

http://www.fakultaci.cz/
http://www.skolaprodemokracii.cz/

