
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: 6. 3. 2023 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Body jednání: 

1) Nově instalovaný automat na ovocné plátky 

2) Valentýn ve škole – vyhodnocení 

3) Soutěže v anglickém jazyce - vyhodnocení 

4) Recitační soutěž 

5) Matematický klokan 

6) Masopust v Radonicích - vyhodnocení 

7) Charitativní sbírka 

8) Školní knihovna 

9) Další projednávané záležitosti  

 

Průběh jednání: 

 

Nově instalovaný automat na ovocné plátky 

 dodala firma Betulin, obsahuje ovocné plátky 

 během měsíce března firma nainstaluje ještě jeden automat na ovocné pyré a vodu 

 pozor – nevrací mince 

 peníze vhazovat pomalu 

 pokud bude s automatem nějaký problém, nahlásit paní zástupkyni 

 chovat se k automatu slušně, v opačném případě bude odstraněn 

 

Valentýn ve škole – vyhodnocení 

 žáci hodnotí akci jako velmi vydařenou a chtěli by ji organizovat i v příštím školním 

roce 

 

Soutěže v anglickém jazyce - vyhodnocení 

 vedení školy má radost z velkého zájmu o tuto soutěž, děkuje vyučujícím za organizaci 

a žákům za účast, gratuluje všem umístěným žákům 

 

 



Recitační soutěž 

 během měsíce března proběhnou třídní kola 

 3. 4. 2023 proběhne školní kolo 

 

Matematický klokan 

 proběhne ve všech třídách i ročnících v 2. polovině měsíce března 

 zúčastní se celé třídy 

 

Masopust v Radonicích 

 25. 2. proběhl průvod obcí v maskách 

 vedení školy i obce děkuje všem, kteří se zapojili 

 

Charitativní sbírka pro děti z dětského domova 

 20. 3. proběhne charitativní sbírka sportovního vybavení pro Dětský domov Klánovice 

 žáci školního parlamentu budou předměty vybírat u vchodu do školy 

 přispět je možné i finančně, pomocí QR kódu na letáčku, který najdete na www 

stránkách školy 

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

 

Školní knihovna  

 žáci si knihovnu velmi oblíbili 

 stále je možné do knihovny věnovat knihy pro děti a mládež 

 

Další projednávané záležitosti 

 

 celoškolní turnaj ve vybíjené – není vhodný, protože každý ročník je na jiné výkonnostní 

úrovni, v červnu ale proběhne celoškolní sportovní den 

 

 

 

V Radonicích dne 6. 3. 2023 

 

  

 

 


