
 

  Jsou to již čtyři roky, co funguje, a myslím, 

že úspěšně, Dětský parlament. Letos se opět sešli ve 

školní knihovně zvolení zástupci tříd druhého až 

devátého ročníku. Určitě si musíme připomenout i 

nějaké úspěchy uplynulého roku.  Je to např.          1. 

ročník Miss ZŠ, o jehož organizaci se postarala 

žákyně 8. ročníku Zuzana Lejnarová. Také 

spolupráce s kutnohorskou školou byla dobrá. 

Zdárným příkladem je soutěž DOREMI, kterou 

uspořádala kutnohorská škola a na které se umístila 

Veronika Šťastná na 2. místě, a turnaj ve florbale a 

vybíjené. 

Tento školní rok je něčím netradiční. 

Zvonek, na který jsme byli zvyklí, už nezvoní. Někdo 

se s tím zatím nesmířil a někdo již ano. Všechno má 

své pro a proti. Myslím si, že na 100% Vás mohu 

ujistit, že známé „Crrrrrr“ na naší škole už 

neuslyšíme. Nejsme jediná škola, která takzvaně 

„vypla“ svůj zvonek. Uvažuje se ale o tom, že by 

začátek některých hodin oznamovaly melodie. 

Naše první  zasedání se uskutečnilo          3. 

října v 7: 00 hod. Naši koordinátoři, Roman Starý a 

Martina Fialová, nás přivítali. Jelikož bylo málo času, 

hned jsme začali volit předsedu DP a potom 

zástupce za I. a II. stupeň. Předsedkyní pro tento 

školní rok se stala Johana Růžičková.  Zástupcem 

prvního stupně se stala Lucie Stará a druhého Adéla 

Vrzáčková. Dále se volil zapisovatel a tím se stal 

Vojtěch Příhoda. Hned po volbě jsme se šli společně 

vyfotit. Potom začala diskuze.  

Iveta Linhartová nám sdělila zajímavý návrh. 

Týká se Missáka školy. Nevím, jestli je to zrovna 

zdařilý nápad. Myslím si, že by se mělo pokračovat 

v Miss, když se to minulý rok tak vydařilo. Další 

dotazy sdělil žák 9.B  Patrik Černoch. Opět 

připomněl nefungující rozhlas  v 9. B. Učitelé na 

začátku školního roku mnohé z nás  překvapili 

oznámením, že jsou zakázaná sluchátka o 

přestávkách. Někdo to vzal normálně a někoho to 

naštvalo. Pan učitel Roman Starý dal alespoň 

někomu naději. O poslouchání hudby ve sluchátkách 

se ještě bude diskutovat s vedením školy. 

 

 

 

  Dále nám bylo sděleno, že škola dostala 

dotace na velké opravy učeben fyziky, přírodopisu a 

bývalé chemie, ve které by měla být jazyková třída. 

S přestavbami učeben by se mělo začít už v měsíci 

říjnu. Každý rok, stejně tak i letos, se budou konat 

turnaje v různých sportech. Lukáš Hoskovec přišel 

s výborným nápadem, aby se uskutečnil 

basketbalový turnaj. Už teď můžu říci, že se něco 

rýsuje. Pan učitel Krčmář nás o TV informoval, že by 

měl být nějaký turnaj mezi třídami a vítěz by mohl 

postoupit do okresního kola. 

 První zasedání se vydařilo. Návrhů padlo 

opět hodně. Uvidíme, co se časem podaří dovést do 

zdárného konce a co ztroskotá hned na začátku. 

  Vojtěch Příhoda 


