ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY
Datum:
Přítomni:

4.11. 2015
II. David Hloušek, Kristýna Suchyňová
III. Jan Krs, Natálie Kříčková
IV. Šimon Drábek, Jonáš Drábek
V.
Marek Halva
VI. Nikola Kříčková, Sára Švehlová
VII. Veronika Tomková
VIII. Šárka Pernicová,
IX. Martin Drahovzal, Monika Zachrdlová, Eva Procházková
p. uč. AlenaRepová

Program:
- slovo p. uč Repové
- vítáme připomínky a náměty žáků
- heslo měsíce bude viset na nástěnkách ve třídách, příští měsíc heslo připraví VIII. tř.
- informace z ŽR budou předány tř. uč. I. stupně, aby zařídily předání informací mladším
žákům, popř. jejich rodičům
- Žákovská rada chválí organizátory za perfektně připravený program na Halloweenskou párty
Akce na listopad
 testování SCIO dle rozpisu– akce pro žáky 9.ročníku (M,ČJ,OSP,AJ) – prosíme o klid na
chodchách v průběhu testování
 11.-13.11. – Bobřík informatiky (žáci 4.-9.ročníku)
 27.11.- celý 1. stupeň a 6.třída absolvují anglické divadlo, které přijede k nám do školy
společně se žáky ze Základní školy Babice a Bílovice
Akce na prosinec
 4.12. (pátek) - dopoledne přijde do školy Mikuláš (akci pořádají žáci IX. třídy)
 4. 12. - odpoledne proběhne u OÚ rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled
 9. 12.- (9. ročník) Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Brně (pracovní
workshop pro žáky)
 10.12. - Vánoční dílny (např. pískování pohlednic, vazba, adventní kalendář)
 21.12. - Vánoční filmový festival (akce žákovské rady)
 22. 12. - Divadlo pro žáky II. stupně
PLÁNUJEME:
- Další akce na období prosince - bude upřesněno na následující schůzce ŽR
Úkol pro třídní samosprávy - na třídnických hodinách prodiskutujte:
- Žákovská rada odsuzuje nevhodné chování žáků, kteří opakovaně popsali chodbu školy
- Na dívčích záchodech se zbytečně rozsvěcují světla, prosíme o šetření vody, elektřiny 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
Další schůzka: 2. prosince 2015
Zapsala: Monika Zachrdlová

