
Školní parlament 2022/2023 
Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace 

Kaštanová 473, 250 73 Radonice 

 

Zápis ze schůze Školního parlamentu Základní školy Radonice 
 

Datum: 2. 2. 2023 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Body jednání: 

1) Automat se zdravými potravinami 

2) Valentýn ve škole 

3) Soutěže v anglickém jazyce 

4) Masopust v Radonicích 

5) Charitativní sbírka 

6) Pololetní a jarní prázdniny 

7) Další projednávané záležitosti  

 

Průběh jednání: 

 

Automat se zdravými potravinami 

 na základě velkého zájmu žáků vedení školy oslovilo 3 firmy, které dodávají automaty 

do škol, u dvou firem škola nesplňovala minimální počet žáků pro dodání automatu 

 dodá firma Betulin 

 bude obsahovat ovocné tyčinky a vodu, časem i ovocné pyré 

 instalován bude pravděpodobně na chodbě u tělocvičny 

 

Valentýn ve škole 

 žáci mohou do SCHRÁNKY DŮVĚRY vhazovat přáníčka v obálkách, na které napíší JMÉNO, 

PŘÍJMENÍ a TŘÍDU spolužáka, kterému chtějí přáníčko poslat 

 v pátek 10. 2. 2023 přáníčka doručí žáci parlamentu 

 

Soutěže v anglickém jazyce 

 5. – 6. třída 22. 2. 2023 

 2. – 4. třída 28. 2. 2023 

 

Masopust v Radonicích 

 25. 2. průvod obcí v maskách 

 



Charitativní sbírka na děti z dětského domova 

 v měsíci březnu proběhne charitativní sbírka sportovního vybavení pro Dětský domov 

Klánovice, bližší informace budou zveřejněny 

 sbírku organizuje klub Tigers, který na naší škole vede kroužek florbalu 

 

Vysvědčení, pololetní a jarní prázdniny 

 pololetní prázdniny  

- pátek 3. února 2023 

 jarní prázdniny 

- pondělí 13. února 2023 - neděle 19. února 2023 

 

Další projednávané záležitosti 

 

 častější dodávky Ovoce do škol – škola tohle nemůže ovlivnit, jelikož se jedná o státní 

projekt 

 nepořádek v šatnách a rozházené papuče – udržovat pořádek 

 žákům třetí třídy někdy nechutnají obědy – v ostatních třídách tyto problémy nejsou 

 častěji doplňovat toaletní papír na WC – paní uklízečky záměrně nedávají velké 

množství toaletního papíru na WC, protože se často stávalo, že byly rozházené mezi 

kabinkami nebo v záchodové míse; pokud někde papír chybí, informujte paní uklízečku 

nebo paní učitelku, která má dozor 

 

 

V Radonicích dne 2. 2. 2023 

 

  

 

 


