
Školní parlament ZŠ Školní Vrchlabí 

Do školního parlamentu byli svými spolužáky vybráni žáci od čtvrtých do devátých tříd.  

Seznam: 

4. A Kočí Laura 
Lustyková Viktorie 

4. C Psohlavcová Lucie 
Lukešová Martina 

5. A Albrechtová Aneta 
Krampera Vít 

5. B Vilímek Dan 
Heřman Tobiáš 

6. A Montagnová Emma 
Mařík Matěj 

6. B Hartych Filip 
Lebedová Nikola 

7. A Novotná Kristýna 
Lacina Matěj 

7. B Jodasová Kateřina 
8. A Šromová Kateřina 

Mejsnar Josef 
8. B Goldmannová Aneta 

Malá Karolína 
8. C Tomešová Simona 

Tichý Jan 
9. A Kalkus Roman 

Strnad Ondřej 
9. B Šumová Kristýna 

9. C Havlíčková Kateřina 
Němečková Karolína 

 

Zasedání probíhají každé pondělí od 7:00. Naším cílem je zaktivizovat dění na naší 

škole, seznámit učitele s názory žáků, seznámit žáky s prací učitelů, celkově se snažit zlepšit 

náladu a klima ve škole.  

Naše činnost zahrnuje počiny nenápadné, ale i velice výrazné. Do konce roku 

plánujeme program školy zpestřit ještě několika zajímavými událostmi.  

Splněné akce (bude doplňováno): 



Krabička splněných přání Ve vestibulu u vrátnice byla umístěna krabička, kam 
mohli žáci napsat svá přání. Kdokoli mohl to přání splnit. 
Podařilo se nám udělat radost několika dětem, krabička 
však byla v krátké době odcizena neznámo kým.  

Školní inzerce Před vchod do jídelny byla umístěna nástěnka, kam 
mohou žáci psát své inzeráty. Ať už darují koťátka, 
štěňátka, vyměňují různé sběratelské kousky, shání 
parťáky ke společnému koníčku… Možností je mnoho, 
nástěnka je zatím nevyužita.  

Elegantní den V den pololetního vysvědčení byl školním parlamentem 
vyhlášen Elegantní den. Jeho cílem bylo zpříjemnit 
atmosféru tohoto dne alespoň z estetického hlediska. 
V některých případech bychom mohli s potěšením 
konstatovat, že šaty dělají člověka. A takové sako s košilí 
dělá z kluků slušné chlapce a šaty z děvčat milá stvoření. 
Do akce se zapojili i vyučující. Celá škola vypadala nějak 
hezky. 

Den naruby Doposud nejvýraznější počin našeho parlamentu, který 
vyžadoval dokonalé plánování a spolupráci většiny žáků 
devátých tříd. Žáci se rozdělili po dvojicích do tříd a 30.3.  
u příležitosti Dne učitelů (28.3.) si vyzkoušeli toto 
povolání. Akce se setkala s různými názory jak od žáků, 
tak i učitelů. Můžeme ale říci, že většina deváťáků se na 
tento den dobře připravila a v rámci svých možností 
zvládla svoji novou roli. Překvapivé bylo, jak na mladé 
učitele reagovali žáci. Nezaznamenali jsme výrazné 
kázeňské problémy, většinou se snažili své kamarády 
podpořit.  

 


