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5. A Veronika Neubauerová, Václav Hotovec
5. B Lukáš Vrtal, Lucie Jadrná
6. A

Matěj Stratil, Patrik Švejda

6. B Barbora Altrichterová, Natálie Andrysíková
7. tř. Petr Housa, Votěch Vlk
8. tř. Vladimír Filip, Anna Zemínová
zástupci školy: R. Foit, E. Hlubučková

3. zápis ze žákovského parlamentu
Datum konání: 29. května 2013 v 7.10 hod

PROGRAM – prosím zástupce, aby se připravili
1.

Návrhy akcí: 8. tř. Výstava domácích mazlíčků

(Zemínová…)

2.

Informace, jaký je stav přípravy školního časopisu: 7. třída a 5. A

3. Zhodnocení Dne Země:
Každý zástupce (kromě 5.B) zjistí ve své třídě, jak žáci hodnotí letošní nabídky na Den Země. Popřípadě zjistí, o
které další nabídky by měli žáci zájem.

4.

Připomínky jednotlivých tříd:

5.

Schránka důvěry:

6. Zhodnocení školního 2012-2013:
Činnost parlamentu, atmosféra školy, vztahy se spolužáky, pořádek ve třídách i škole aj.

7. Plány a náměty pro rok 2013-2014:
Jak by se vaše třída mohla podílet na zlepšení prostředí školy a atmosféry ve škole.

Eva Hlubučková

2. zápis ze žákovského parlamentu
Dne: 30. 1. 2013
Nepřítomni: Vrtal, Švejda, Zemínová

1)

Návrh dalších soutěží, akcí pro žáky: 9. tř. Závody modelů aut (Pavel Bartoš)
9. tř. Výstava a soutěž modelů (Tomáš Benda)
Návrh vydávání školního časopisu: 7. třída a 5. A

2)

Připomínky jednotlivých tříd:

Vyvěšení jídelníčku na přístupné místo mimo jídelnu
Úprava branek a plotu na školním hřišti
Výměna některého nefunkčního nářadí v dílnách

3)

Schránka důvěry:

Zavedení školních uniforem, zřízení bankomatu

4)

Úkol z minulého setkání parlamentu - návrh témat na Alternativní den

Většina zástupců nenavrhla žádná témata,
Žáci IX. třídy navrhli – Technika, počítače, motory, zvířata

5)

Úkoly na příští setkání parlamentu
a) informace o přípravě vydávání školního časopisu
b) dodat konkrétní přípravu akcí pro školu (místo a datum konání, potřeby, materiální vybavení….)
c) vymyslet náměty na další akce pro žáky školy
d) zjistit a monitorovat náměty, problémy jednotlivých tříd

Příští schůzka žákovského parlamentu –13. března 2013,
řídí 8. třída
Zapsala Eva Hlubučková

1. Zápis ze žákovského parlamentu
Dne: 13. 11. 2012
Nepřítomni: Benda, Bartoš, Švejda
Návrh soutěží, akcí pro žáky: 8. tř. Výstava mazlíčků
7. tř. Výtvarná soutěž (spolupráce s. p.u. Kosinou na logu školy)
Připomínky jednotlivých tříd: 5.A 5.B nevhodné chování některých spolužáků
Úkoly: a) navrhnout téma na Alternativní den
b) vymyslet náměty na další akce pro žáky školy
c) zjistit a monitorovat náměty, problémy jednotlivých tříd

Příští schůzka žákovského parlamentu – polovina ledna 2013, řídí 8. třída
Zapsala Eva Hlubučková

