ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY

Datum:

5. října 2016

Přítomni:

2. třída: Halvová, Horník
3. třída: Hloušek
4. třída: Krs, Kříčková
5. třída: Žižlavský, Hynšt
6. třída: Dvorský, Vojáček
7. třída: Švehlová, Kříčková
8. třída: Tomková, Juřina, Drahovzal
9. třída: Pernicová, Vlková

Program:
- slovo ředitele školy, první schůzku vedla Mgr. A. Repová
- volba vedení ŽR; předseda: Šárka Pernicová
zástupce předsedy: Veronika Tomková
zapisovatelka: Anna Vlková
- všichni byli seznámeni s jednacím řádem žákovské rady
- vítáme připomínky a náměty žáků
- ŽR by se měla scházet pravidelně, nejlépe každý měsíc, a to vždy 1. středu v měsíci v 7:00
hod ráno
- žáci budou pravidelně provádět zápisy, a to elektronicky; zápisy budou uveřejněny na
stránkách školy
- ŽR bude pravidelně přispívat do školního časopisu
- sedmáci budou dodávat vhodná hesla měsíce, a to vždy tak, aby byly dodány třídám
prostřednictvím ŽR

Akce na příští období
-

13.10.2016 - 72 hodin-– celostátní dobrovolnická akce; náplň akce: úklid areálu školy,
výstava Kouzlo podzimu
soutěž U6 – 18.10. 2016 – Vida centrum, jestli vás zajímá, jak to tam probíhalo,
můžete se podívat do školního časopisu, kam soutěžící napíší článek
25.10.2016 - Halloweenská párty – od 3. vyuč. hodiny na hale školy (org.: ŽR + 8. a
9. třída). Naplánovány jsou soutěže, zábava, tanec, písničky. Součástí akce je i soutěž
tříd o nejoriginálnější dýni, s její tvorbou pomohou malým dětem starší spolužáci.

PLÁNUJEME:
- Halloweenská párty
- 72 hodin
- Soutěž U6 – natáčení v televizi
PŘIPOMÍNKY:
8. třída



automat na pití a sušenky, tyčinky – existuje tzv. pamlsková vyhláška, takže ve škole
nelze provozovat, stále si můžete zakoupit mléko a mléčné výrobky



posezení na chodbě – na chodbě nic nesmí být kvůli požárům, ale bude se o návrhu
přemýšlet



lavičky před školou jsou rozpadlé, bylo by dobré je opravit



branky v tělocviku se rozpadají a jsou malé



v tělocvičně by se měly zvýraznit čáry na podlaze



venku byla všude modrá barva, písek atd., všichni byli špinaví – řeší se s ZUŠ

9. ročník:


může se chodit o půlhodinové přestávce na počítače?– není to schváleno, ale po
dohodě s vyučujícím je povolena příprava na výuku (prezentace, referáty…)

Pro třídní samosprávy:
Nezapomeňte si na příště připravit připomínky, náměty, nápady, soutěže, hry, náplně
volných hodin a další aktivity… Vše projednejte ve třídách na třídnických hodinách a
předejte dál na žákovské radě.
Zapsala: Anna Vlková
Další schůzka: 2. 11. 2016

