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Výroční zpráva Školního parlamentu ZŠ M. Horákové  

V září se konaly demokratické volby do Školního parlamentu, ve kterých mohli hlasovat a být 

voleni žáci 5. – 9. tříd. Z voleb vzešlo 25 členů, některé třídy zastoupení neměly. O týden později 

se konala slavnostní inaugurace. 

  

Na prvním setkání si žáci odhlasovali název parlamentu jako Školní parlament a zvolili si ze 

svého středu zástupce – předsedu Vojtěcha Kutila (9.A), místopředsedkyni pro 2. stupeň Lenku 

Matějíčkovou (7.C) a místopředsedu pro 1. stupeň Lukáše Kunarta (5.A). Pravidelné setkávání 

bylo stanoveno na pondělí od 14:00. 

 

Parlament se sešel dvakrát. Žáci měli skvělé nápady, které bychom mohli celý rok realizovat, 

ale v polovině října přišlo uzavření škol a s tím i nemožnost většinu aktivit připravit tak, jak 

jsme plánovali. Schůzky se přesunuly do online prostředí a začátek konání se přesunul na 

13:00. Online setkávání však nevyhovovalo všem žákům a do konce roku se postupně 10 členů 

odhlásilo. O to lépe se pracovalo s menším počtem žáků. Předsedkyní byla zvolena Lenka 

Matějíčková (7.C) a místopředsedkyní pro 2. stupeň Karolína Krutišová (6.D). 

 

Domluvili jsme se, že se pokusíme na každý měsíc vymyslet pro žáky školy nějakou aktivitu.  

Jednou z prvních akcí, kterou parlament organizoval, byla soutěž o nejhezčí a nejzajímavější 

masku - Halloween. Žáci se ve své masce vyfotili a posílali nám fotografie. Na sv. Martina jsme 

žákům nabídli recept na svatomartinské rohlíčky a na oplátku nám měli poslat fotografie svých 

výtvorů. V listopadu proběhla soutěž v tvorbě LAND ARTU, neboli krajinného umění. V prosinci 

jsme nabídli soutěž o nejkrásnější vánoční perníček. Od ledna až do konce března soutěžily 

třídy mezi sebou. Byla určena místa, kam žáci měli jít a vyfotit se tam. Za každou zaslanou 

fotografii třída získala bod. Na květen parlament připravil Výtvarnou soutěž. Červnová soutěž 

Výstup na Bílou věž už jsme bohužel zrealizovat nestihli. 

 

Dva velmi milé počiny směřovaly do řad učitelů. Veronika Marková (7.B) se celý rok starala o 

to, aby každému učiteli popřála k narozeninám či svátku. A v březnu dostali učitelé přání 

k Mezinárodnímu dni učitelů. Nápad vyšel z brainstormingu, kdy každý člen parlamentu 

napsal nějaký vzkaz učiteli a pak jsme vzkazy dali dohromady. 

Členové parlamentu vymysleli a společně se zpěvákem Jakubem Moulisem nazpívali 

rozlučkovou píseň pro deváťáky, kteří se s naší školou 30. června loučili. 

Náš Školní parlament chtěl spolupracovat se společností Hradecký venkov o.p.s. (nositel MAP), 

jež měla pomáhat žákovským parlamentům v kraji. Zástupci parlamentů se jednou sešli 

online, jiná setkání neproběhla. Byla nám slíbená parlamentářská trika, která snad i 

s mikinami dostaneme příští školní rok. 

Po celý rok jsme řešili problémy žáků jednotlivých tříd, zvláště distanční výuku. Vymysleli jsme 

a nechali si vyrobit logo našeho parlamentu. 
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Tento školní rok nebyl příliš nakloněn fungování Školního parlamentu, přesto si myslíme, že 

členové se snažili a naše činnost byla vidět. Určitě se máme ještě čemu učit a co zlepšovat.  

Rádi bychom do příštího roku byli ještě aktivnější a realizovali vše, co jsme si předsevzali na 

tento školní rok. Příští rok hned v září chceme začít charitativní akcí a přípravou třídy, ve které 

budeme mít napevno zázemí. Pokud vše dobře dopadne, rádi bychom po ustanovení nových 

členů parlamentu uspořádali několikadenní adaptační výlet. 

 

Za Školní parlament Martina Škultétyová 

 


