
 
 
 
 
 
 

Regionální konference žákovských parlamentů – 14. 3. 2023 

V naší škole funguje instituce žákovského parlamentu již od roku 2009, což 

je pěkná řádka let. Hlavním úkolem parlamentu je být takovým „mezistupněm“ 

mezi třídou a vedením školy, naučit se komunikovat s autoritami, předávat a 

interpretovat názory a myšlenky třídy,.... Zároveň k tomu patří i účast na různých 

akcích školy či pořádání vlastních „veselých“ dnů v rámci výuky. 

Abychom načerpali inspiraci a seznámili se se žákovskými parlamenty i 

z jiných škol, s radostí jsme přijali pozvání na Regionální konferenci žákovských 

parlamentů, která se konala v Březnici, a to v úterý 14.3.2023, v kulturním domě 

od 8:30 do 12:30. 

Předem jsme společnými silami připravili v PowerPointu prezentaci o naší 

činnosti, kde jsme se samozřejmě i pochválili      , jak jinak. V rámci představení 

ale zazněly i palčivé otázky, které nás všechny trápí: Jak namotivovat třídu a 

ostatní spolužáky, aby nás více poslouchali a spolupracovali s námi? Chtěli jsme 

nasát rady a názory parlamenťáků z jiných škol.



 

S deseti parlamenťačkami jsme vyrazily vláčkem do Březnice a užily si 

opravdu velmi zajímavý, informacemi nabitý den. Po představení i ostatních 

účastníků z Březnice, Blatné, Milína, Rožmitálu pod Třemšínem a Hvožďan byla 

krátká pauza a po ní následoval společný workshop. Ten byl pro nás velkým 

překvapením, v pozitivním smyslu. Bylo to super. Rozdělili jsme se do 

jednotlivých skupin napříč školami a řešili právě to, co nás trápí, co nám nejde, 

co bychom chtěli změnit či zlepšit. 

Po skončení konference každá z nás odcházela plná informací a dojmů, a 

hlavně s novými nápady na pořádání našich akcí. Trochu budeme „opisovat“, ale 

to se může      . Už se těšíme, až vše naplánujeme.  

Cesta vlakem zpět byla kvůli zpoždění ČD dobrodružná a završila tak skvělý 

den. 

Děkujeme škole za možnost se zúčastnit a co nejdříve zužitkovat načerpané 

nápady.       

 

Žákovský parlament a Iveta Trefná 


