
Hodnocení práce školního parlamentu ve školním roce 2020/2021  

      

Školní parlament působí na naší škole již 16 let. Jeho cílem je naučit žáky svobodně se 

rozhodovat a za svá rozhodnutí nést odpovědnost, efektivně spolupracovat a komunikovat mezi 

sebou i dospělými, zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky. Letošní rok byla aktivita školního 

parlamentu omezena z důvodu koronavirové pandemie. 

V září proběhla první schůzka členů školního parlamentu. Sešli se na ní předsedové 

(zástupci) tříd od 4. až 9. ročníku. Někteří žáci pracují ve ŠP už několik let. Nejdříve se 

seznámili s novými členy a potom si zvolili předsedu a zapisovatele. Do čela parlamentu byl 

zvolen Dominik Majer z 9. B a jeho zástupce Jakub Macenauer z 9. A. Žáci se seznámili 

s návrhem činnosti na celý školní rok. Nejdůležitějším plánem na první schůzce bylo vymyslet 

několik aktivit ke slavnostnímu dni otevřených dveří, který se měl konat v polovině září. 

Bohužel se tomu tak kvůli pandemii nestalo. Mimo jiné jsme provedli návrhy žolíků na školní 

rok 2020/2021, které se využívají k ústnímu zkoušení, pokud se žák necítí být připraven. Žáci 

předali již hotové žolíky spolužákům, byli poučeni, že je při předávání nemají nechávat na lavici 

v jejich nepřítomnosti.  

V následujících měsících fungoval ŠP dle platných nařízení – pokud to bylo možné, 

scházeli jsme se prezenčně, v opačném případě jsme se domlouvali online (většinou přes 

hromadnou elektronickou korespondenci). Po kontrole schránky důvěry žáci dostali za úkol 

zjistit ve svých třídách zájem o koupi květiny (vánoční hvězdy), kterou by podpořili dětské 

onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Část z ceny této květiny je právě 

věnována těžce nemocným dětem a pomáhá jim při uzdravování a při rekondičních pobytech 

po náročné léčbě. Do nákupu vánoční hvězdy se letos zapojila většina žáků i zaměstnanců 

školy. ŠP v této akci vytěžil krásnou finanční částku 13 400 Kč, která byla předána nadaci 

Šance. 

Začátkem listopadu se žáci zapojili do akce Světový den laskavosti - projekt pod záštitou 

nadace Karla Janečka. Pro konání dobrých skutků byl vybrán den 13. 11. 2019, který je 

vyhlášen Mezinárodním dnem laskavosti. Každá třída druhého stupně si dala za cíl jeden dobrý 

skutek, laskavost, co potěší. Bohužel kvůli opatřením musela být i tato akce zrušena, ale naši 

žáci sdíleli své dobré skutky i z prostředí domova. 

Na další schůzce školního parlamentu v prosinci si členové předávali informace o tom, 

co by chtěli změnit na školním prostředí. Mimo jiné se projednávala i vánoční výzdoba 

jednotlivých tříd. Jako každý rok si před Vánocemi žáci za pomoci třídních učitelů svátečně 

vyzdobili své třídy, aby si připomněli blížící se zimní svátky. Nikoho akce neodradila, i když 

byly některé třídy stále na distanční výuce.  Práce na výzdobě vedla k upevnění a poznání 

třídního kolektivu. 

Schůzky ŠP od ledna až do května probíhaly pouze online formou. Žáci měli za úkol 

posílat návrhy na žolíky pro další pololetí. Připomněli jsme si sběr vybitých baterií a 

elektrospotřebičů do soutěže Recyklohraní. Předsedové jednotlivých tříd měli za úkol seznámit 

své spolužáky také s projektem sbírání plastových vršků od PET lahví, jelikož jsme získali nový 

kontakt na osobu, pro kterou budeme dlouhodobou sbírku pořádat. Jedná se o Verunku ze 

Zlatých Hor trpící nemocí motýlích křídel. Starost o tuto sbírku přebírá od letošního školního 

roku paní vychovatelka Hana Svobodníková. V březnu jsme podpořili i Světový den Downova 

syndromu, i když opět jen od svých počítačů. Oslava je nejčastěji spojována s tzv. Ponožkovou 

výzvou, která odkazuje na různorodost i solidaritu společnosti. V tento den si nasazujeme 

každou jinou ponožku, čímž odkazujeme na odlišnost lidí s DS a vyjadřujeme jim tím nejen 

podporu a solidaritu, ale zároveň dáváme najevo, že jejich odlišnost chápeme a respektujeme. 

Předsedové ŠP předali informace svým třídám, které pak hromadně posílaly fotografie svých 

ponožek. Duben patřil sběru papíru pod vedením paní učitelky Markéty Tobolíkové. V květnu 

jsme vyhlásili tipovací výzvu na téma: Kolik papírových ptáků máme ve škole? Odpověď zněla 



384 a nejúspěšnějšími řešitelkami byly: Adéla Flíčková (7. B, tip 382), Tereza Floriánová (2. 

A, tip 340) a Žaneta Floriánová (5. A, tip 440). Výherkyně získaly věcné ceny, které do soutěže 

věnovala paní učitelka Anna Vlčová.  

V červnu už jsme se opět mohli sejít prezenčně a této příležitosti jsme hned využili 

k tomu, abychom naplánovali program pro předškoláčky z MŠ. Členové parlamentu se s dětmi 

sešli, provedli je po škole, předali ceny a pomáhali jim při sestavování robotických stavebnic. 

 Závěrečná schůzka ŠP patřila pomoci obcím zasaženým tornádem. Bohužel do konce 

školního roku zbývalo pouze pár dní a konkrétní sbírka by se nestihla uskutečnit, proto členové 

parlamentu vymysleli alespoň způsob, jak předat ostatním spolužákům informace o možnostech 

pomoci prostřednictvím SMS a QR kódu. 
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