Zápis z jednání Žákovského parlamentu
11. 12. 2018
Program jednání
1. Vyjádření vedení školy k připomínkám žáků
3. Domluvené akce do konce roku

1. Vyjádření vedení školy k připomínkám žáků
 Připomínky
o Nové šatny
 Je připraven návrh a cenová nabídka nových šaten
 Vedení školy poskytne plány žákům ŽP k nahlédnutí
a připomínkování
 Momentálně se čeká na vhodnou dotaci, ze které budou šatny
realizovány
o Přetahování vyučovacích hodin, znovu zavedení zvonění
 Bylo znovu zavedeno zvonění
 Dle informací žáků, členů ŽP, došlo ke zlepšení situaci a hodiny
vyučovací hodiny jsou většinou ukončeny včas
o Možnost pouštět si hudbu o přestávkách
 Bude vhodné vytvořit ve škole prostor vhodný k pouštění hudby
o přestávkách – pro ty žáky, kteří budou mít o tuto aktivitu zájem
 Ve třídě to není vhodné, v minulosti se neosvědčilo pouštění hudby
přes školní rozhlas – ne každý žák chce o přestávce poslouchat
hudbu, někteří si chtějí také odpočinout v klidu, číst, učit se, apod.
o Do každé třídy 1 – 3 vaky
 Zatím jsou vaky pouze na 2. stupni
 Nákup dalších vaků zatím není v plánu
o Přidat sedačky na horní chodbu
 V novém roce budou pořízeny dvě sedačky na horní chodbu
o Vyzdobit školu
 Tuto aktivitu vedení školy velmi rádo podpoří, ale je nutné, aby
nápady přišly ze strany žáků

2. Domluvené akce na měsíc prosinec 2018
 Vánoční turnaj ve fotbale (2. stupeň)
o Termín: 18. 12. 2018, 13:00 – 15:00





o Odpolední výuka bude zrušena
o Žáci 9. ročníku zajistí
 Propagaci, plakát na akci
 Seznam žáků, kteří se zúčastní turnaje (do 14. 12. 2018)
 Organizaci, spolu s panem učitelem TV
Vánoční výzdoba tříd
o Vyhlášeny budou dvě nejlepší třídy – jedna za 1. stupeň a jedna za
2. stupeň
o Vyhodnocení ŽP 20. 12. 2018
o Vyhlášení výsledků bude 21 12. 2018 při společném koledování v aule
Ochutnávka vánočního cukroví
o Žáci, pokud budou chtít, přinesou do školy ochutnat vánoční cukroví,
které pečou doma
o Každý den si o velké přestávce ochutnávku připraví některá ze tříd
o 1. stupeň
 Po – 5. třída
 Út – 3. a 4. třída
 St – 2. třída
 Čt – 1. třída
o 2. stupeň
 Po – 6. třída
 Út – 7. třída
 St – 8. třída
 Čt – 9. třída

