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Žákovský parlament je školní „organizace“, v níž se scházejí zástupci 5. – 9. ročníků, kteří 

plánují akce a předávají svým spolužákům ve třídě informace ze strany vedení školy. 

Tento rok se žákovský parlament scházel každé první pondělí v měsíci (pokud to tedy situace 

dovolila) většinou ve třídě 6. A od 13. 45 do 14. 15. 

Během první schůze bylo zvoleno nové vedení žákovského parlamentu, kdy se s převahou 

jednoho hlasu stala předsedkyní Emma Chromíková z 9. C a místopředsedou Tomáš Halata 

z 9. D, zástupci tříd byli seznámeni s plánem akcí pro tento školní rok a bylo odhlasováno 

podpoření psího útulku ve FM, jež nakonec kvůli zhoršené epidemiologické situaci 

(pozastavena činnost parlamentu) neproběhlo. 

Pokud si máme připomenout větší projekty, nesmíme opomenout akci Svačinka pro 

Ukrajinu – žáci 5. – 9. ročníků mohli cokoliv upéct, donést (nejenom jídlo, ale i oblečení) a 

posléze zakoupit na co měli chuť (oblečení, kosmetika…se posílalo na Ukrajinu). 

Ještě jednou chci touto cestou poděkovat všem zúčastněným, díky Vám se totiž podařilo 

vybrat na naší škole částku 21 500 Kč, jež byla poslána přes organizaci „Člověk v tísni“ na 

zmíněnou Ukrajinu. 

Další větší akcí, která nás čeká, je školní talentová soutěž: „Ukaž svůj talent“, do níž se 

mohou přihlásit žáci (od 5. roč.) nebo učitelé této školy, aby ukázaly porotě a publiku svůj 

talent a zvítězili. Akce je plánována na 22. června 2022 v dopoledních hodinách v kulturním 

centru ve Frýdlantě n. O. 

Samozřejmě požadavků a věcí, které musel parlament řešit, bylo spoustu, ale tyto si 

zasloužily vyzdvihnout. 

Momentálně již žákovský parlament čeká jen poslední závěrečná schůze a odměna – výlet do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 10. 6. 2022, po té školní parlament 

ukončuje svou činnost a bude v ní pokračovat znovu příští rok, kdy si zvolí nové vedení. 

Za žákovský parlament v Metylovicích 1. června 2022 v 15. 15 

Tomáš Halata 9. D – místopředseda žákovského parlamentu 

 


