
Školní parlament – ZŠ Táborská 
Volební programy tříd 

 
 

 
5.A 
Organizační výbor  

každému opatříme vlastní šatní skříňku 

zajistíme, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC 

Pedagogický výbor  

zajistíme změnu skladby rozvrhu 

změníme vybavení tříd (nábytek, elektronika, učebnice) 

Výbor pro volný čas  

chceme více kroužků 

chceme, aby knihovna a výpočetní technika byla otevřena od 13:00 hod. 

Výbor pro stravování  

změníme jídelníček 

zajistíme, aby v obchůdku bylo více zboží 

 

5.B 
Organizační výbor  

ohlídáme údržbu školy (hygiena na WC, rolety ve třídách, funkce rozhlasů ve třídách)  

Pedagogický výbor  

zajistíme nové učebnice 

chceme lepší grafiku na počítačích a lepší výukové programy 

prosadíme normální zvonění 

Výbor pro volný čas  

zařídíme různé turnaje ve sportu  



Výbor pro stravování  

budeme kontrolovat hygienu ve školní jídelně 

zkusíme zařídit větší sortiment v krámku 

chceme lepší kvalitu obědů   

 

6.A 

Organizační výbor  

zapojíme školu do více kulturních a sportovních akcí 

budeme více naléhat na zavedení skříněk do šaten 

budeme se zasazovat o zrušení či minimálně o omezení nultých hodin 

chceme se více bavit o fyzickém a psychickém ubližování (šikaně) a řešit to  

chceme více školních akcí 

Pedagogický výbor  

budeme se snažit o změnu žákovských knížek a žákovských diářů 

budeme prosazovat společné řešení problémů s učiteli 

budeme se snažit získat více finančních prostředků na výbavu do učeben (včetně dílen) 

Výbor pro volný čas  

zajistíme výměnu zničených knížek v knihovně 

budeme podporovat výstavbu street na skateboardy 

chceme, aby se pořádalo více výletů 

budeme obhajovat více kroužků (hlavně sportovních) pro druhý stupeň 

Výbor pro stravování  

chceme, aby bylo na výběr více jídel 

budeme podporovat to, aby byl v každé třídě barel s vodou 

pokusíme se zajistit nová neobvyklá jídla 

zasadíme se o nastolení čipů  

 

6.B 

Organizační výbor  

prosadíme pořízení šatních skříněk 

zajistíme zlepšení školní internetové stránky 



Pedagogický výbor  

prosadíme menší žákovské knížky 

prosadíme návrat Microsoft Word do počítačů 

Výbor pro volný čas  

prosadíme možnost plavání se třídou 

prosadíme umístění CD-mechanik na několik PC pro využívání ve volném čase 

prosadíme více akcí a delší provoz na školním hřišti 

Výbor pro stravování  

chceme, aby ke svačině nebyly jenom housky 

chceme, aby byl stále dostatek pití 

chceme zvětšit porce jídla pro druhý stupeň  

 

7.A 
Organizační výbor  

chceme skříňky do šaten 

chceme učebnice jazyků zdarma 

požadujeme méně odpoledních hodin – spíše nulté hodiny 

Pedagogický výbor  

chceme žákovské knížky bez sebehodnocení, výstupů a obrázků na úvodní straně 

chceme zajistit lepší výbavu výpočetní techniky  

Výbor pro volný čas  

zajistíme pingpongový stůl se síťkou napevno 

prosadíme více zájmových kroužků 

chceme, aby byl dětský klub otevřen celý týden 

Výbor pro stravování  

chceme více chutných jídel 

chceme, aby zákusky a saláty byly po celou dobu oběda 

prosadíme více sladkých jídel 

7.B 
Organizační výbor  

prosadíme více hygienických potřeb na WC 

chceme nové lavice do tříd 



zajistíme skříňky do šaten 

Pedagogický výbor  

prosadíme zmenšení a zjednodušení žákovské knížky 

chceme, aby se učilo formou hry a nekladl se příliš velký důraz na písemné práce  

zajistíme celkově lepší vybavení tříd 

Výbor pro volný čas  

chceme, aby se uskutečňovaly týdny sportů 

chceme větší prostor pro dětský klub 

chceme zajistit otevřenou učebnu výpočetní techniky v době volných hodin 

Výbor pro stravování  

prosadíme bagety v krámku 

chceme kvalitnější stravu 

zajistíme zpestření jídelníčku – omezit omáčky  

chceme, aby se dělaly pizzy 

 

8.A 
Organizační výbor  

chceme, aby byly pořízeny školní skříňky do šaten 

Pedagogický výbor  

prosadíme nový nábytek do učeben, zejména do učebny Matematiky 

Výbor pro volný čas  

budeme pomáhat při různých školních akcích 

uskutečníme školní diskotéku 

Výbor pro stravování  

budeme se snažit o lepší podmínky ve školní jídelně 

 

8.B 
Organizační výbor  

chceme pořídit skříňky z důvodů bezpečnosti a předcházení konfliktů v šatně 

zajistíme, aby bylo více diskoték a zábavy 

prosadíme větší hygienu na WC 

požadujeme lepší vybavení školy 



Pedagogický výbor  

chceme, aby se zmenšily žákovské knížky 

budeme prosazovat zrušení nultých hodin 

chceme, aby se zvětšila autorita učitelů 

Výbor pro volný čas  

chceme, aby se prodloužila návštěvní doba dětského klubu a učebny výpočetní techniky 

zasadíme se o to, aby se ve škole objevili noví vychovatelé 

Výbor pro stravování  

chceme, aby se v krámku objevilo více zboží 

prosadíme, aby v krámku byly bagety 

chceme, aby saláty byly čerstvé a bylo jich více 

zajistíme více drinků 

 

9.A 
Organizační výbor  

zajistíme, aby se zřídily úložné prostory pro soukromé věci žáků  

chceme, aby se nakoupilo nové vybavení a nové hračky do školní družiny  

chceme, aby se škola angažovala v různých městských akcích  

prosadíme, aby školní parlament spolupracoval se školním časopisem  

Pedagogický výbor  

chceme, aby se některé předměty vyučovaly zejména v učebnách informatiky  

prosadíme, aby se nainstalovaly lepší programy do počítačů  

chceme, aby učitelé nedávali tolik neoznámených písemných prací a testů  

prosadíme, aby se k počítačům pořídily CD-romky 

chceme, aby se ve všech předmětech zavedlo používání tzv. Žolíků 

Výbor pro volný čas  

chceme v zimě kluziště na hřišti 

Výbor pro stravování  

chceme, aby se v krámku prodávaly větší lahve s pitím  

zařídíme pitný režim ve škole  

chceme, aby každý den byla jiná svačina 

 



9.B 
Organizační výbor  

budeme bojovat za školní skříňky  

chceme zavést nastálo ping-pongový stůl 

chceme, aby se o přestávkách pouštěla v rozhlase moderní hudba 

Pedagogický výbor  

chceme řešit problémy žák versus učitel 

chceme se podílet na stanovování pravidel u výchovných opatření 

chceme, aby vyučovací hodiny probíhaly i zábavnou formou 

Výbor pro volný čas  

chceme více turnajů a zábavných akcí, které budou pořádány ve škole a mimo školu  

zajistíme přístup do učebny výpočetní techniky o přestávkách a v odpoledních hodinách 

prosadíme povolení hraní počítačových her v odpoledních hodinách 

Výbor pro stravování  

chceme, abychom mohli ovlivnit skladbu jídelního lístku 

požadujeme, aby každý žák, který je na 2. stupni, si mohl přidat i maso 

zajistíme nápojový automat 

 

 

 

 


