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Měsíc:

Kdo:

Plán:

Koordinátor
Třídní učitelé
Vedení

Volby do ŽP – 2. – 9. ročník
Zopakování pravidel, práv a povinností člena ŽP
Žižkov - schůzky 1x měsíčně a dle potřeby, hlavní budova 3x měsíčně
Informace o novém složení ŽP, vzájemné seznámení
Zahájení nové parlamentní sezóny
Aktivity na rozvoj komunikace
Příprava akce Český den proti rakovině – konání 29. 9. – 1. 10.
V průběhu školního roku - spolupráce a účast na zasedáních a projektech
Dětského parlamentu města Poděbrady
V průběhu školního roku – spolupráce se školní jídelnou
Charitativní akce Srdíčkové dny – příprava a realizace, zapojení a spolupráce
obou budov
Jsem laskavec – přihlášení k 1. celostátnímu happeningu pro děti - příprava
Práce na podzimním čísle školního časopisu
Charitativní akce pro fond Sidus – příprava a realizace, spolupráce obou budov
Aktivity na rozvoj dovedností poslance
Jsem laskavec – uskutečnění akce ke Světovému dni laskavosti, spolupráce
obou budov
Přihlášení do charitativní akce Ježíškova vnoučata
Halloween pro 1. ročníky
Uzávěrka podzimního čísla školního časopisu 20. 11.
Žižkov - aktivity na podporu třídy
Dotazníkové šetření – téma podle aktuální situace
Slavnostní vánoční zasedání – obě budovy
Realizace akce Ježíškova vnoučata
Mikulášská nadílka pro 1. – 3. ročníky
Žižkov - aktivity na rozvoj empatie
Akce pro spolužáky - dle rozhodnutí ŽP
Hlavní budova – organizace akce k ukončení pololetí – Taneční liga
Práce na druhém čísle školního časopisu

Září

Koordinátor
Říjen
Koordinátor

Listopad

Koordinátor

Prosinec
Koordinátor
Leden
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Koordinátor
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Červen

Koordinátor
Třídní učitelé
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Hry a aktivity
Hlavní budova – charitativní sbírka pro nadaci Život bez krutosti – příprava a
realizace
Uzávěrka druhého čísla školního časopisu 25. 2.
Žižkov - Den učitelů – 28. 3., výroba dárečků
Barevné velikonoce – tradice ŽP (PO – modré, ÚT – modré, ST – červen
Pomoc při organizaci dne otevřených dveře
Hlavní budova – akce ke Dni Země – úklid okolí školy
Příprava charitativní akce Český den proti rakovině
Práce na jarním čísle školního časopisu
Žižkov - akce pro spolužáky – dle rozhodnutí ŽP
Hlavní budova – účast na charitativní akci Český den proti rakovině
Pomoc při organizaci dne otevřených dveří k 85. výročí založení školy
Uzávěrka jarního čísla školního časopisu 20. 5.
Plán na nový školní rok
Hodnocení roku, ocenění parlamentu, příprava voleb

Pozn. Návštěvy domova pro seniory Luxor budou obnoveny dle epidemiologické situace.
Plán se bude doplňovat podle potřeb školy a parlamentu.
Koordinátorky: Mgr. Martina Nicholls – ŽP hlavní budova, Mgr. Iveta Malínská – ŽP Žižkov
Vypracovala: Mgr. Martina Nicholls

