10. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 9. 6. 2015
Nepřítomni: zástupci 8. A, 9 třídy
1) Nejbližší akce -10. 6. Náš parlament půjde na krajský úřad.
23. 6. Barevný den
v pátek 19. 6. vyhlášení barvy, zodpovídá A. M. Klímová a K. Rausová
2) Baseball se ruší kvůli zahájení přestavby hřiště, náhrada – ping-pong (Michal Matoušek)
3) Odměna a pochvala za práci v parlamentu - 24. 6. Členové parlamentu se setkají na
Bowlingu
4) Školní družstva
Názvy: Zuzka Coufalová - Avengers, Jáchym Novotný - Blue Stars, Dominik Ebr - Mušle
Alex Varga - The Red Guardians, Terka Mejstříková -KoňoPoňo
Potřebujeme podpořit kapitány školních družstev a rozmyslet turnaje…..
5) Novinky - v 8. třídách se bude asi jezdit na vodácký kurz.
2. září 2015 sejde parlament poprvé v novém školním roce
zapsal Štěpán Taláček

9. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 6. 5. 2015
1) Návrh soutěží, akcí pro žáky - už se rozjíždí soutěže napříč druhým stupněm, tento školní
rok by se ještě měl stihnout baseball a ping-pong
2) Bude barevný den, stanoví se datum
3) Školní časopis - mělo by se do konce školního roku stihnout ještě jedno číslo, žáci mohou
do časopisu přispívat
4) Připomínky jednotlivých tříd - všichni si vychvalovali „Den Země“, na klučičích
záchodcích často chybí zelené utěrky
5) Schránka důvěry – „chtěla bych ve škole diáře“
Zapsala: Kája Rausová

8. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 8. 4. 2015
1) Sportovní soutěž
Vybírají se kapitáni družstev – žáci 8. tříd.
Vymýšlí se, jak rozdělit žáky do jednotlivých týmů.
Vymyslet další návrhy na jednotlivé soutěže – zatím jsou vybrány: ping pong, baseball
2) Alternativní den
Bude probíhat po třídách
Téma je 90. Výročí založení naší školy
Žáci si sami vyhledají informace o historii školy, jejím založení, pokusí se najít
pamětníka, který naši školu navštěvoval
3) Časopis
Připravuje se dubnové číslo
Připomenout žákům příspěvky
4) Připomínky jednotlivých tříd
Žádné
5) Připravuje se Den Země
Je možno dodat návrhy.
zapsali: Eva Hlubučková, Jan Kočí

7. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 11. 3. 2015
Nepřítomni: zástupci 9. třídy
1) Valentýn -Tato akce se ve škole líbila. Zúčastnilo se hodně žáků, bylo spoustu valentýnek.
2) Sportovní soutěž - Přidá se 5. ročník a vylosují se týmy,
(soutěže by mohli být i vědomostní ne jen sportovní, ještě se musí
pořádně dovymyslet pravidla)
Návrhy disciplín : - pingpong - Michal Matoušek.
- baseball – Matěj Kubašta
3) Soutěž mazlíčků - Na starost – Michal Matoušek
4) Alternativní den - Jak probíhá příprava ve třídách. Datum se posouvá. Alternativní den
bude až po Velikonocích.
5) Schránka důvěry - barevný den : špatná pravidla, …
- žáci z 9. třídy nechtějí zpívat naší hymnu před celou třídou.
6) Nepořádek ve třídách - Když se jednotlivé třídy stěhují do jiné třídy, nesmí tam dělat
nepořádek a ani rozhazovat či brát si cizí věci.
V lavicích proto nesmí být žádné košíky ani pomůcky, papíry a
podobně.
7) Odpadky kolem školy - Před školou se stále nacházejí různé odpadky. Mezi různými
papírky jsou také např. jogurty, sušenky a různé ovoce z oběda. Připomenout spolužáků
udržování pěkného prostředí kolem školy.
Zapsala : Barbora Altrichterová

6. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 11. 2. 2015
Nepřítomni: zástupci 5. A
1) Barevný den - jsou nová pravidla, pochvala pořadatelům.
2) Valentýnská schránka - bude umístěna „valentýnská schránka“ na okně vedle sborovny.
Přáníčka musí obsahovat třídu a jméno, pro koho dopis je. Slušné dopisy (žádné urážky ani
nadávky). (Bára Altrichterová)
3) Sportovní soutěž - týmy budou rozděleny, kapitáni budou z 8. třídy. Pokud by měl ještě
někdo zájem, ať se včas ohlásí zástupcům ve třídě. Dořešit jména kapitánů a pravidla losování
družstev.
(Petr Housa, Bára Altrichterová, Denisa Matějíčková…..)
4) Alternativní den - téma: 90. výročí založení školy. Letos se bude pracovat po třídách, ty se
rozdělí na skupiny a vytvoří prezentace.
5) Připomínky jednotlivých tříd - 8. A žaluzie do tělocvičny.
6) Školní časopis - vyšel na konci ledna, další číslo vyjde kolem Velikonoce
Zapsal : Michal Matoušek

5. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 7. 1. 2015
Nepřítomni: zástupci 9. třídy
1) Závody Rc modelů - proběhly úspěšně, pochvala všem organizátorům.
2) Náměty na další akce
-Barevný den – 28. 1. 2015- upravit pravidla bodovaní, připravit hlášení do
rozhlasu……Tomáš Pospíchal a kol.
-Valentýnská schránka - připraví Bára Altrichterová
- Sportovní soutěže – pro druhý stupeň - 5 tříd vytvoří týmy, které budou soutěžit mezi
sebou v různých soutěžích. Vybrat 5-6 kapitánů.
Zjistit zájem ve třídách 2. stupně.
Bára Altrichterová,
Petr Housa….
- Výstava modelů, výrobků - Pravidla dodá Marie Bartošová (8.A)
3) Školní časopis - Časopis ZÁŠKOLÁK bude vydán do konce ledna.

4) Připomínky jednotlivých tříd
6.A požaduje nové lavice
6.A lepší pingpongovou síťku
lepší bodování barevného dne
opravení plechových skříněk
Zapsal: Jakub
Nikodým, Eva Hlubučková

4. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 3.12.2014
Nepřítomni: zástupci 7.B
1) Závody Rc modelů
Michal, nemocen, Jakub N. nepřítomen, bude se řešit inviduálně
2) Náměty na další akce - celoroční turnaj družstev 2. stupně- (Petr Housa, Bára
Altrichterová, Denisa Matějíčková)
- náměty na akce (zjistit ve třídách)
- sepsat pravidla
Barevný den - (Tomáš Pospíchal) -na konci I. pololetí, nové hodnocení, více odměn
3) Tiskárna pro žáky ve škole nebo možnost tisku dokumentů na projekty
4)Připomínky jednotlivých tříd
Školní časopis – je větší zájem (bude se tisknout více kusů, asi 120)
Nápojový automat zůstává
Spojování tříd 7. ročníku
Zapsal Václav Hotovec

3. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 5. 11.2014
1) Hodnocení akce lasergame, které se účastnili za odměnu členové parlamentu
v minulém školním roce.
Všem se akce líbila.
2) Akce, které se již konaly – hodnocení:
Modrý den - 1. místo 4. A a 7. B
- jak se počítaly body, další barevný den by měl být kolem pololetí
- můžeme vymyslet i jiný dny (např. den klobouků atd.)
Fotbal – (Petr Housa)
- 1. místo dostane pohár ředitele školy, malá účast-nikdo nebyl podporovat svojí třídu,
- příště zkusit vytvořit týmy z celého druhého stupně – ne po třídách
3) Náměty na další akce
Sportovní zápas – a kdo ho připraví
Závody autíček – 18.prosince 2014 ve čtvrtek
-zodpovídá Michal Matoušek ze 6.B
- musí se nachystat plakáty a obejít třídy, ať o tom všichni ví
Barevný den asi na konci pololetí
Beseda – jestli má někdo z žáku známého ze zajímavým povoláním apod. zeptat se
jestli by u nás ve škole neudělal besedu.
4) Připomínky jednotlivých tříd, úkoly:
v bufetu o velké přestávce se prodává míň věcí (sortiment záleží na tom, co je dotované pro
školy)
po stěhování se do jiných tříd musí každá třída po sobě uklidit a nesmí nic ničit
Zapsala Bára Altrichterová

2. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 7. 10. 2014
Nepřítomni: Kubašta, Pajda, Hotovec, Altrichterová, Matějíčková

1) Plánované akce na začátek škol. roku a jejich realizace:
V pátek 17.10. bude fotbalový turnaj.(Petr Housa)
V pátek 31.10. bude barevný den. (M. Trnka, Š. Taláček, T. Pospíchal)
Baseball (Matěj Kubašta)
2) V zápisu se budou střídat členové parlamentu.
3) Školní časopis.
Do konce října vyjde časopis Záškolák, každý do něj může přispět vtipem, reklamou nebo
jakýmkoli příspěvkem.
4) Volba prezidenta a viceprezidenta našeho parlamentu:
Prezident – Petr Housa 9. třída
Víceprezidentka – Bára Altrichterová 8. B
5) Příprava na oslavy 90. výročí založení naší školy
Náměty na přemýšlení
6) Připomínky jednotlivých tříd:
Na chlapeckých záchodech by mohli být papírové utěrky.
Zapsal: Milan Slavík, upravila Eva Hlubučková

1. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 9. 9. 2014
1) Představení členů parlamentu pro školní rok 2014/2015
2) Zhodnocení minulého školního roku.
Pochvala za práci ve školním parlamentu - zdařilá výstava mazlíčků, závody RC modelů,
sportovní akce. Domluva termínu na Laser Game - odměna pro členy loňského parlamentu.
3) Školní časopis.
Pokračování ve vydávání školního časopisu
4) Náměty na akce v novém školním roce:
Baseball – Matěj Kubašta
Závody RC modelů – Jakub Nikodým
Barevný den – Matěj Trnka
Cyklistická soutěž - Michal Matoušek
5) Příprava na oslavy 90. výročí založení naší školy
Náměty na přemýšlení
6) Žáci by měli více dbát na správné třídění odpadu, úklid tříd
Zapsala: Eva Hlubučková, Jan Kočí

