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Zápis z jednání žákovského parlamentu dne 29. 9. 2016 

1. Představení ředitele školy. 

2. Představení přítomných zástupců jednotlivých tříd. 

3. Informace ředitele školy: 

a. Setkávání žákovského parlamentu bude cca 1x měsíčně 

V případě jakékoli potřeby je možno tento termín zkrátit 

b. Prosba o vytvoření redakční rady školního časopisu 

zájemci o tuto spolupráci se budou hlásit v ředitelně – do 7.10. 2016 

c. Prosba o napsání článku do časopisu RUCH (téma – první měsíc nového školního roku) 

zájem projevili žáci 7.A a 5.B – termín 5.10.2016 

d. Prosba o působení na spolužáky v otázce péče o interiér i exteriér školy – v tomto 

prostředí se všichni pohybuje mnoho hodin denně a také na nás všechny toto prostředí 

nějakým způsobem působí. 

e. Neničit vchody do přístavby, v případě, že jsou dveře zavřeny, je třeba využít zvonků a 

touto formou si zajistit vstup do budovy. 

4. Podněty žáků: 

a. V přístavbě nefungují tabule resp. dataprojektory – dnes by mělo být vše připraveno 

k použití. 

b. V učebně B2 nefunguje roletka v prostředním okně – informace bude předána panu 

školníkovi 

c. Prosba o zajištění vnitřního zavírání žákovských toalet ve staré části budovy – prosba 

bude předána panu školníkovi 

d. Třída 9.B prosí o zajištění rodilých mluvčích na konverzace z CJ – vedení školy se 

pokouší o jejich zajištění, zatím však bez úspěchu. 

e. Třída 6.C prosí, zda by ve třídě mohla chovat křečka – pokud souhlasí paní učitelka 

Maříková, křeček je povolen. Pan ředitel však upozorňuje na nutnost odpovědné a 

trvalé péče!!! 

f. Dotaz, zda by v jídelně nemohla být častěji „sladká tečka“ – pan ředitel projedná 

s vedoucí ŠJ. 

 

 

Zapsal: T. Řezníček 

 

Příloha: prezenční listina 

 


