1O. zápis ze školního parlamentu
1. 6. 2016

1) O pohár ředitele školy
turnaj v basketballu se povedl
pátá soutěž mimo školu - 27.6.
ve školním roce 2016 / 2017 -vědomostní soutěže, sporty.......
2) Soutěž mazlíčků (Eliška Nevosadová..)
25.5.-15:00

velmi povedené - pochvala za organizaci

3) Den s pokrývkami hlav (Petra Gabrielová,Michal Matoušek)
proběhne 1.6. - (povedlo se)
4) Setkání školních parlamentů v Jihlavě
zúčastní se vybraní zástupci našeho parlamentu, získání nových informací a podnětů
5) Připomínky
6.B.- chybí magnetické mazátko
9.B.- nefunguje rozhlas (přes prázdniny opraví pan školník)
8.- otázky ohledně vaření
NEPOŘÁDEK!!!!!
obaly od mlíček poházené po třídách a za skříňkami
PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA
přístřešek slouží k odstavení kol, ne jako úschovna - kolo je třeba uzamknout

zapsala: Adéla Kittlerová

9. zápis ze školního parlamentu
4.5. 2016
Nepřítomni: 7.A, 6.A
1) Pohár ředitele školy
Florbal- dopadl dobře - pochvala The red Guardians za realizaci
Basketbal- další soutěž, která se uskuteční v květnu (zajištuje Koňo Poňo)
2) Soutěž mazlíčků- 25.5. 2016 v 15:00
- na hřišti (výstavy, soutěže…)
3) Konec školního roku 1. 6. - Čepicový den
(na starost Michal Matoušek a Petra Gabrielová)
4) Krajské setkání parlamentů v Jihlavě 8. 6. 2016
(zúčastní se vybraní členové našeho parlamentu)
Připomínky:
- přístřešek na kola za školou již v provozu
- 9.B - těší se na vodu
zapsala Petra Gabrielová

8. zápis ze školního parlamentu
6. 4. 2016
Přítomni zástupci všech tříd.
1.Hodnocení akcí
Závody RC autíček - Akce se povedla - pochvala všem organizátorům - pěkné ceny za výhru
Výstava modelů - akce nakonec neproběhla, kvůli onemocnění organizátorky
2. Další Akce
Výstava mazlíčků - zodpovídá Eliška Novosadová + každý kdo by chtěl pomoci
Účesy (1.stupeň) - akce zrušena kvůli malé předpokládané účasti
3. Pohár ředitele školy

Chystá se florbalový turnaj
4. Čistá Vysočina
5. Připomínky tříd - pití v automatu bývá prošlé (i půl roku)
- přeplněná popelnice na plast (před školou)
- na záchodcích jsou utržená prkýnka a rozbitý zámek
- výlet do Anglie pro 9. a 8. třídy se vydařil, žákům se moc líbil
Zapsala : Barbora Altrichterová

7. zápis ze školního parlamentu
7. 3. 2016
Nepřítomni: zástupci 9. B
1. HODNOCENÍ AKCÍ
Alternativní den:
7. B – poznámka k opičí dráze (mohla být delší) , všichni spokojeni
9. A – všichni spokojeni
6. tř.- někdo spokojen, někdo ne
7. tř.- méně úkolů z fyziky
8. tř.- všichni spokojeni
7. A – více sportovních aktivit
2. PLÁNOVANÉ AKCE
Závody autíček 16. 3. 2016, zodpovídá: Michal Matoušek, Matěj Trnka, Václav Hotovec
Výstava modelů 16. 3. 2016, zodpovídá: Eliška Novosadová
3. POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY
Koncem března bude florbalový turnaj
4. PŘIPOMÍNKY
8. tř.- dotaz ohledně vodáckého kurzu – (8. tř. v rámci školního výletu)
masové kuličky v jídelně – (nelze ovlivnit)
6. tř.- přístřešek na kola – (škola má v plánu)
Zapsala: Tereza Mejstříková

6. zápis ze školního parlamentu 3. 2. 2016
1. Akce
valentýnská schránka (15.února) zodpovídá: Tereza Mejstříková
závody RC autíček (na konci února není přesné datum) zodpovídají: Michal Matoušek, Matěj
Trnka
výstava výrobků zodpovídá: Eliška Nevosadová
možná - Den bláznivých účesů (V. A.)
2. O pohár ředitele školy
diskuze účastníků s panem ředitelem
další soutěž (asi) floorball v březnu
3. Záškolák
nápad na článek donést panu učiteli Kočímu
4. Připomínky
6.B. ovoce na druhý stupeň (toto pan ředitel neovlivní, rozhoduje ministerstvo školství )
6.B. rádio (kluci si o přestávkách pouštějí písničky z reproduktoru)
7.B. povolit otevření oken v šatnách (řeší se)
7.B. závěsy v tělocvičně (nebudou se instalovat)
8. tř. nevyhovují zamčené dveře do šatny (pan ředitel je opačného názoru)
zapsala: Adéla Kittlerová 6.A.
5. zápis ze školního parlamentu
6. 1. 2016
Nepřítomni: zástupci 8. třídy
1. Ohodnocení akcí
Pyžamový den
1. třída – Každý si vzal pyžamo nebo župan.
6. třídy – Většina si přinesla pyžamo nebo župan.
9. třídy – Asi jenom tři jedinci si vzali pyžamo nebo župan.
2. Plánované akce
Valentýnská schránka Zodpovídá: Tereza Mejstříková
Závody RC autíček
Zodpovídá: Matěj Trnka, Michal Matoušek
Výstava modelů
Zodpovídá: Eliška Nevosadová
3. O pohár ředitele školy
Schůzka všech členů družstev s panem ředitelem (6. 1. 2016) – za účelem zjištění
skutečného zájmu účasti v této soutěži
Ti co nechtěli chodit, byli vyškrtnuti a nahrazeni.
4. Připomínky
6. B – ve třídě má být rádio a o přestávkách má hrát (nelze, je možné se domluvit na variantě
– hudba na přání ve školním rozhlase)
6. B – chce ve třídě nástěnku (vyřešeno)
6. B – chybí mýdla v dávkovačích (proběhla kontrola)
Zapsal Štěpán Taláček

4. Zápis ze školního parlamentu
4.12.2015
1.

2. 12. 2015 proběhlo setkání s kapitány školních družstev

2. Pyžamový den – 21.12 proběhne v pondělí pyžamový den. (navrhla 8.třída) - fotografie
v galerii
Vybíjená – 2 část soutěže ,,O pohár ředitele školy‘‘
Pravidla má na starost -Zuzka Coufalová
Proběhne dne 21.12.2015 v tělocvičně – rozhodčí pan učitel Brunner.
Každý tým si musí vybrat barvu a bylo by dobré, aby každý tým hrál v barvě svého
týmu.
3.

4.

Připomínky tříd: Přístřešek na koloběžky, kola…(budovat se bude na jaře)
Rozbitá záchodová prkýnka.
LVK-zvýšila se kapacita.
Chybí mýdla v dávkovačích. (proběhne kontrola)

Zapsal: Matěj Marousek

3. Zápis ze školního parlamentu
4. 11. 2015
1. 20. 10. 2015 proběhlo setkání školních parlamentů z jihlavských škol
Zástupci našeho parlamentu dobře prezentovali naši práci
2. Přehazovaná – 1 část soutěže „O pohár ředitele školy“
11. 11. 2015 ve 14.00 hod v tělocvičně - rozhodčí pan učitel Brunner
pravidla – Matěj Trnka, rozpis zápasů – Adéla Kittlerová
kapitáni - svolat týmy a domluvit se (na barvě, vlajce, pokřiku) - děti co nehrají – diváci
3. Připomínky tříd: dořešení z minulého parlamentu
- toaletní papír na wc (leží všude možně na zemi)
- škola se v zimě otvírá jako vždycky
- 8. tř. o volné hod. smí chodit do jídelny
- poděkován pomoc při oslavách výročí ve škole i v DIODu
dnešní připomínky - 8. třída navrhuje „pyžamový den“ – (parlament souhlasí, datum: 21.
12. 2015)
- LVK- zvýšila se kapacita
- mýdla do dávkovačů
Zapsala: Petra Gabrielová

2. Zápis ze školního parlamentu
7. 10. 2015
1.

20. 10. 2015 setkání školních parlamentů z jihlavských škol v divadle Diod

2.

Volby

Prezidentem školního parlamentu byla zvolena Bára Altrichterová a její zástupkyně Anna
Marie Klímová
3.

Zahájení celoroční soutěže družstev

Turnaj družstev v přehazované – tělocvična, zodpovídá Matěj Trnka, Adéla Kittlerová
4.

Připomínky tříd:

Toaletní papír na WC ( zvýší se dohled na vypotřebovávání a doplňování )
Slané polévky
Škola by měla začínat v 9:00 (není možné)
V zimě otevírat školu o pět minut dříve
Úschovna koloběžek (na jaře se bude budovat přístřešek pro kola)
Prostor na trávení volné hodiny
Pochvala exkurzí z 2. 10. 2015 Brno – Vida centrum, Tábor - Husiti
Zapsal: Václav Hotovec

1. Zápis ze školního parlamentu
2. 9. 2015
1.

Seznamování – s novými členy
s prací ve školním parlamentu

2.

Celoroční soutěž družstev (2. stupeň a 5. třídy)

Kapitáni zkontaktují své členy družstva, připomenou si název, navrhnou svoji vlajku
apod.
Je potřeba vymyslet 1. zahajovací soutěž, která však nesmí být na hřišti a pozemcích školy,
kde probíhá stavba. Nápady a jména těch, kteří se budou podílet na organizaci, nahlásit Báře
Altrichterové.
3.

Názor na nové internetové stránky - nové internetové stránky se většinou žákům líbí.

4.

Školní časopis - bude vycházet i v tomto škol. roce.
požádat žáky ve třídách o příspěvky do nových čísel.
Zapsala: Bára Altrichterová

