ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY

Datum: 2. 12. 2015
Přítomni:
II. David Hloušek, Kristýna Suchyňová
III. Jan Krs, Natálie Kříčková
IV. Šimon Drábek, Jonáš Drábek
V. Marek Halva
VI. Nikola Kříčková, Sára Švehlová,Gabriela Beránková, Kristýna Neužilová
VII. Veronika Tomková, Martin Vonášek
VIII. Šárka Pernicová, Petr Ševčík
IX. Martin Drahovzal, Monika Zachrdlová, Eva Procházková
p. uč. Alena Repová
host: Mgr. Kateřina Gronichová
Program:
- slovo p. uč Repové
- vítáme připomínky a náměty žáků
- heslo měsíce bude viset na nástěnkách ve třídách
-informace z ŽR budou předány tř. uč. I. stupně, aby zařídily předání informací mladším
žákům, popř. jejich rodičům
Akce předvánočního období:
 4.12. - rozsvícení vánočního stromu v Kanicích (tradiční akce), vystoupení žáků školy
 4.12. - Mikuláš ve škole a ve školce - organizuje IX.třída
 9.12. - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání –kariérové poradenství pro IX.
třídu
 10.12 - Den otevřených dveří – Všechny srdečně zveme
Odpoledne budou probíhat vánoční dílny
vazba.... 50 Kč
pískování.... 50 Kč
adventní kalendář..... 24 bonbónů+ 10 Kč





12. 12 - vítání občánků
14. 12 – 18:00 hodin ve škole – vánoční koncert – zveme nejen rodiče, ale i žáky
15. 12 – 16:30 hodin ve škole – dětský taneční soubor Bystrouška z Bílovic nad Svitavou
21. 12 – 1. hodina – besídky ve třídách
2. hodina – Vánoční filmový festival
4. hodina – lezení na Sněžku
V tento den končí výuka ve 12:10
 22. 12. – 1.stupeň – vánoční krmení zvířat v lese, poté besídky
2.stupeň – návštěva divadla Reduta v Brně (Brněnské pověsti)
 17. 3. 2016 Kanický kos – pěvecká soutěž pro holky a kluky ve dvou kategoriích: (od 6 do 10
let a od 11 do 15 let)
P. uč Gronichová předběžně informovala o pravidlech soutěže
- připravte si 2 písně, které nám zazpíváte
- přihláška, podmínky a instrukce naleznete na stránkách školy

Úkol pro třídní samosprávy - na třídnických hodinách prodiskutujte:
- Žákovská rada odsuzuje nevhodné chování žáků, kteří opakovaně popsali chodbu školy,
odcizili informační tabulky
- Na dívčích záchodech se zbytečně rozsvěcují světla, prosíme o šetření vodou, elektřinou a
vhodné chování na záchodech a dalších prostorách školy
- Všechny informace o akcích žákovské rady najdete na nástěnce v krčku, schůzky může
navštívit kdokoliv z žáků i učitelů
- vítáme nápady i připomínky

ŽÁKOVSKÁ RADA PŘEJE VŠEM RADOSTNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ
A POHODY V NOVÉM ROCE 2016
Další schůzka: 6. ledna 2016
Zapsala: Monika Zachrdlová

