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Zápis z jednání Rady parlamentu 
 
Datum jednání: 3. 5. 2013 
Začátek: 13:45 
Konec: 14:15 
Přítomni: Kristýna Jelínková, Petr Strnad, Tomáš Fišer, Tomáš Erba 
Zástupce pedag. sboru: Robert Chytrý 
Vedení školy: Karel Folber, ředitel školy 
 
Zástupci parlamentu (delegace z řad žáků 9. ročníku) předali řediteli následující podněty: 
 

1. Bude žákům 9. tříd umožněno uskutečnit slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku? 
2. Bude k dispozici tělocvična? 
3. Ve kterém termínu může akce proběhnout? 
4. Mohou se ceremoniálu zúčastnit také bývalí třídní učitelé z 1. stupně? 
5. Mohla by na škole vzniknout galerie absolventů školy (např. na chodbě apod.)? 

 
Odpovědi ředitele školy: 
ad1: Ano, Váš nápad vítáme, ovšem s následujícím dovětkem. 
 
Milí deváťáci, 
vzali jste si docela velké sousto, ale jsem rád, že do akce máte chuť. Každá podobná akce chce však nejen nápad 
samotný, ale taky schopný tým lidí, pracovní elán a především radu zkušenějšího. Pusťte se do příprav a 
neváhejte požádat o pomoc své třídní učitele. Pokud budete chtít kontaktovat přímo mě, využijte konzultačních 
hodin. 
 
ad2: Samozřejmě, vyjdeme Vám vstříc. 
 
ad3: Termínová listina posledních dvou měsíců školního roku již je docela zaplněná, ale „okýnko“ jistě najdeme. 
Akce by pravděpodobně mohla proběhnout v posledních dvou červnových týdnech, přesný den společně 
domluvíme. 
 
ad4: Dobrý nápad; jsem rád, že nezapomínáte na učitele, kteří Vás naučili tomu nejdůležitějšímu – číst, psát a 
počítat. 
 
ad5: Tento nápad se mi již donesl a osobně jej řadím mezi nápady kategorie „je dobré je uskutečnit“. Chodbu 
nevidím v tomto případě jako ideální, ale navrhuji umístění galerie absolventů v chystané knihovně, která – 
půjde-li všechno podle předpokladů – bude otevřena na začátku nového školního roku. 
 
Úkol pro členy Rady 

1. Zajistit informovanost ostatních žáků 9. ročníku. 
2. Do příštího setkání s vedením školy (plánováno na přelom května a června) připravit písemnou 

podobu harmonogramu slavnostní akce včetně časů, personálního zajištění (např. proslovy, 
vystoupení apod.) a dalších podrobností. 

3. Konzultovat nápad s třídními učiteli. 
4. Vznést případné požadavky (materiální, finanční apod.) související s organizací akce. 

 
 
Zapsal: Karel Folber 
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