9. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 3. 6. 2014
Přítomni vzástupci všech tříd.
1)BASEBALL – Poslední školní týden se uskuteční turnaj v baseballu. Zúčastní
se týmy jednotlivých tříd a tým učitelů.
2)MOBILNÍ TELEFONY – Připomenutí, že mobilní telefony se nesmí používat
v hodinách.
3)OBĚDY – Obědy se musí objednávat včas.
4) BAREVNÝ DEN – V červnu se uskuteční druhý barevný den. Termín i barvu
vybere Lucka Jadrná, která bude mít celou akci na starost.
5)Další schůzka parlamentu bude v příštím školním roce v září.
Zapsal Jan Kočí
8. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 6. 5. 2014
Přítomni zástupci ze všech tříd.
1) V 6. A proběhla změna zástupce do parlamentu, nový zástupce Matěj
Kubašta. V 8. třídě vyměnil Báru Smutnou Jakub Vondráček
2) Návrh akcí do konce škol. roku – pořádaných parlamentem
Baseball - Matěj Kubašta, Barevný den - Lucie Jadrná, Bludiště - Láďa
Filip
Vybíjená - zástupci z 5. A, Fotbal - Pavel Zeman, Den dětí - Matěj
Kubašta
Soutěž mazlíčků - Anna Zemínová
Každý z organizátorů se přijde domluvit na termínu, podmínkách akce, zvolí si
tým a pokud potřebuje pomoc kontaktuje učitele.
3) ČASOPIS -připravuje se další číslo. Redakce potřebuje i nadále materiály pro
další čísla
4) ZE SCHRÁNKY DŮVĚRY
Chybí toaletní papír na záchodech.
– Často je však toaletní papír vymotán a pohozen na záchodech, stejně jako
papírové utěrky
– JE POTŘEBA POHLÍDAT POŘÁDEK NA WC A UPOZORNIT, POKUD
NĚKDO NEBUDE DODRŽOVAT SLUŠNÉ CHOVÁNÍ NA ZÁCHODECH.
Zapsa
l Pavel Zeman a Eva Hlubučková

7. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 2. 4. 2014
Nepřítomni: Jolana Svobodová, Petra Gabrielová, Lucie Jadrná, Jakub Svoboda,
Barbora Altrichterová, Pavel Zeman, Jakub Vondráček, Petr Housa, Anna
Zemínová, Ladislav Filip

1) FÓRUM MLADÝCH – 31. 3. 2014 proběhlo v DIODu Fórum mladých.
Zúčastnili se i někteří žáci naší školy. Tlumočili nám problémy, které vidí v
našem městě děti. Ty za hlavní problém považovaly, že se poslední dobou v
prostorách City parku objevují skupinky poflakujících se výrostků, kteří slovně i
fyzicky napadají mladší návštěvníky City parku.
2) ÚČAST NA SCHŮZKÁCH ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – Školní
parlament se schází každou první středu v měsíci, navíc si vždy na každé
schůzce zdůrazníme datum, na které připadá schůzka příští. Přesto tentokrát, kdy
nebyly děti upozorněny, byla účast hodně nízká.
3) Další schůzka parlamentu bude 7. 5. 2014.
Zapsal Jan Kočí
6. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 5. 3. 2014
Nepřítomni: Bára Smutná, Lukáš Puža, Jolana Svobodová, Petra Gabrielová,
Anna Zemínová
1) ALTERNATIVNÍ DE "DEN ZEMĚ" - proběhne v dubnu, děti si můžou
vymyslet nějakou sportovní aktivitu
2) ALETRNATIVNÍ DEN "EU" - proběhl úspěšně, děti spolupracovaly ve
skupinách a až na vyjímky probíhala spolupráce dobře a všechny se zapojily
3) ŠKOLNÍ ČASOPIS - další číslo se plánuje na duben 2014. Hedáme děti,
které mají nějaký zajímavý koníček, pro rozhovor do dalších čísel.
4) SOUTĚŽ TŘÍD - na jaře by se měla uskutečnit sportovně - znalostní soutěž
tříd. Realizaci má na starosti Vláďa Filip.
5) Další schůzka parlamentu bude 2. 4. 2014
Zapsal Jan Kočí
5. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 5. 2. 2014
Nepřítomni: Bára Smutná, Lukáš Puža
1) BAREVNÝ DEN - akce se vydařila, většina dětí i učitelů se zapojila a třída 6.
B, která vyhrála, dostala červený dort. Dokonce školního roku se uskuteční ještě
jeden
2) ČASOPIS - cena únorového čísla bude 10 Kč, kdo z dětí bude chtít přispět,
donese články a příspěvky p. uč. Kočímu
3) 14. 2. bude na škole valentýnská pošta. Kod bude chtít poslat vzkaz
kamarádství nebo lásky někomu ze školy, vhodí ho do valentýnské schránky
vedle sborovny.
4)17. 2. proběhne na druhém stupni alternativní den, tentokrát na téma 10.
výročí vstupu ČR do EU
5) Další schůzka parlamentu 5. 3. 2014
Zapsal Jan Kočí

4. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 15. 1. 2014
Nepřítomni: Bára Smutná, Anna Zemínová, Vláďa Filip,
1) BAREVNÝ DEN - 29. 1. 2014 - vedoucí Lucka Jadrná 6. B, (připraví komisi,
pravidla bodování, vyberou barvu, napíší hlášení do školního rozhlasu, obodují
jednotlivé třídy)
2) ČASOPIS - pochvala redakční radě za vydání úspěšného prosincového čísla. I
nadále pokračuje nábor pro psaní příspěvků žáků školy
3) ALTERNATIVNÍ DEN - v únoru proběhne Alternativní den – rozdělení
druhého stupně do skupin, podpořit přípravu na tento projekt
4) Ze schránky důvěry a připomínky - závěsy na chodbě u stolního tenisu, nová
síťka pro stolní tenis, v 6. A dávat pozor při stahování tabule
Zapsal Petr Housa
3. zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 4. 12. 2013
Nepřítomni: Bára Smutná, Anna Zemínová, Vláďa Filip, Lukáš Puža, Jolana
Svobodová, Veronika Neubauerová
1) AUTÍČKA: Akce se vydařila a sešlo se hodně dětí
2) HASIČI: Akce se vydařila, děti byly spokojeny, nejvíce se líbila praktická
ukázka hašení
3) ČASOPIS: nová šéfredaktorka Bára Altrichterová. Předat žákům ve třídách mohou nosit redakční radě příspěvky (články, komiksy, vtipy, kresby….)
4) V pondělí 9.12 – beseda s hercem Václavem Koptou
5) V lednu bude barevný den - 29. 1. 2014
6) Návrh 6. A na zábavnou soutěž - J. Přibyl na příštím parlamentu řekne svoji
představu
7) Ze schránky důvěry: stížnost na nedovařené brambory - předána jídelně ZŠ
Kollárova
Druhy jídel nelze moc změnit - nutno dodržet potravinový koš. Žáci si mohou
nosit své pití do jídelny.
8) Další schůzka parlamentu bude posunuta na 15. 1. 2014
Zap
sal Petr Housa
2.zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 6. 11. 2013
Nepřítomni: Petra Gabrielová, Veronika Neubaerová
1)Závody autíček - datum konání: 12.11.2013 od 14:00. Zodpovídá Vláďa Fillip
Petr Housa obejde třídy. Petr, Vašek a Vláďa zařídí trať. Focení a moderování Anna Z..
Tabulky
pro
zapisování.
Lucka,
Bára
časomíra.
Plakáty natisknout do 7.11. – Bára S. Další pomocníci Lucka, Pavel, Jolana
2)Pro potřeby parlamentu bude zřízeno úložiště na serveru

3)Časopis – nový tým Bára Altrichterová, Bára Smutná a Anička Klímová
1.číslo vytvořila Bára S., tisk zajistí pan učitel Kočí. Pro další čísla větší spolupráce
se třídami, návrh rubrik……..
4)Volba prezidenta našeho parlamentu: těsnou většinou zvolen Vladimír Filip, zástupce Bára
Smutná
5)BesedaHasiči - domluvené dvě besedy s profesionálními hasiči. Pro první a druhý stupeň.
Na jaře prohlídka stanice po třídách.
Zapsala Bára Smutná, Eva
Hlubučková
1.zápis ze schůze školního parlamentu ze dne 2. 10. 2013
Nepřítomni: Altrichterová, Zeman
1) Zhodnocení minulého školního roku.
Zdařilá výstava mazlíčků, závody RC modelů, sportovní akce, exkurze, výlety.
2) Školní časopis.
Budeme pokračovat ve vydávání školního časopisu – zodpovídá Bára Smutná (8. tř.)
a pan učitel Jan Kočí
3) Připomínky vedení školy:
Žáci vrací zbytečně mnoho jídla ve školní jídelně. Poničená malba (strop) na
chlapeckých záchodech.
4) Připomínky jednotlivých tříd:
6. třída - odkaz na objednávání obědů na webových stránkách školy
- internetová schránka důvěry
7. třída - sůl a pepř na každém stole v jídelně
9. třída - vydařená exkurze do Slavkova
- úspěšné přijmutí žáků z Ukrajiny
5) Nabídka zážitkového kurzu pro členy parlamentu
Zapsala:

Anna Zemínová

