
ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO SENÁTU č. 2 

DNE: 18. 10. 2019 

ZASEDÁNÍ VEDE: Jan Přibyla, Gabriela Osičková 

ZAPISUJE: Julie Galová, Jan Přibyla 

PŘÍTOMNI: 

3. ROČNÍK - David Veverka, Natálie Tomšejová 

4. ROČNÍK - Matyáš Toman, Zdenka Nejezchlebová 

5. ROČNÍK - Lukáš Konečný, Eliška Frisová 

6. ROČNÍK - Pavel Bartoš, Adéla Hanzlíková 

7. ROČNÍK - Jakub Kapina, Šimon Konečný 

8. ROČNÍK - Jan Přibyla, Lucie Slámová 

9. ROČNÍK - Gabriela Osičková, Julie Galová 

 

1. PRŮBĚH zasedání: 

- zasedání bude bývat první pátek v měsíci, bude 

uvěřejněno na Edookitu ( zajistí p. uč. Sovová) 

- Na tento školní rok funkce:  

NÁSTĚNKÁŘI: Jan Přibyla a Gabriela Osičková 



Spojka pro senátory: Lukáš Konečný, Jakub Kapina 

Projednali jsme: 

- v přihlásili jsme se do soutěže parlamentů celé 
republiky s názvem Co dělají školy pro demokracii 
s naším projektovým dnem Olympiáda s Vlaštovkou, 
kterou pořádá náš žákovský senát pro děti ze 
Stacionáře Vlaštovka v rámci naší školní olympiády. 
Nebyli jsme ale vybráni. Dozvěděli jsme se, že akce je 
pěkná, ale přihlášených škol bylo víc než 30. 
 

- bude uskutečněna dobrovolná akce od 4. 11.2019 do 

20. 12. 2019 pro žáky 5. - 9. Kdo se přihlásí a vydrží bez 

mobilů po dobu 2 měsíců před vyučováním a po dobu 

přestávek, za odměnu pojede do kina Olympie v Brně. 

Dobrovolníci se zapíší do přihlašovací karty pro každou 

třídu, karty budou viset na nástěnce senátu. Kontrola 

bude tedy veřejná, celou třídou. 

- chceme uspořádat aspoň 3 akce z Hrdé školy, po 

skončení akce nahrát a poslat alespoň jednu fotku, po 

ukončení poslední akce projektu  Hrdá škola vyhlásí 

organizátoři 3 nejlepší školy a ty obdrží nějaké ceny, tak 

třeba to budeme my. Vloni jsme nebyli vybráni. 

- uděláme akci 90. léta v oblečení, protože 17. listopadu 

je 30. výročí Sametové revoluce jelikož je to neděle 



uspořádáme akci v týdnu před tím a půjde o to, že žák 

se obleče, jakoby byly pořád devadesátky. 

2. NÁVRHY senátorů a jednotlivých tříd: 

- navrhnutí panu řediteli, pokud by šla Wi-Fi síť do 

senátorské místnosti (Broučci) 

- akce od 4. 11. 2019 do 20. 12. 2019  2 měsíce bez 

mobilů 

- na naši vyčleněnou zeď v suterénu napsat doprostřed 

napsat citát „Shodli jsme se na tom, že jsme se 

neshodli, ale vycházíme spolu“ a na zdi každá 

vycházející devátá třída udělá vlastní minimalistický 

obrázek nebo jiný návrh a rok, kdy vyšli ze školy. 

3. ÚKOLY do příštího senátu: 

- Pavel Bartoš vyrobí přihlašovací karty na akci 2 měsíce 

bez mobilů, hlášení o akci do škol. rozhlasu napíše 

Gabriela Osičková 

-  probrat ve třídnických hodinách chození žáků do 

cizích tříd, jestli by mohlo být povoleno 

- probrat ve třídnických hodinách logo a případně nové 

jméno senátu, Název Legionáři totiž moc nepoužíváme. 


