
ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY 

_____________________________________________________________________ 
 

Datum: 6. 10. 2015 

1. třída     nedochází 

2. třída     David Hloušek, Kristýna Suchyňová 

3. třída     Jan Krs  

4. třída Ema Opletlová,  Linda Molnárová  

5. třída nepřítomni  

6. třída Nikola Kříčková, Švehlová Sára 

7. třída Veronika Tomková  

8. třída Šárka Pernicová,  

9. třída Drahovzal Martin, Kožnárek Josef, Monika Zachrdlová, Eva Procházková 
 

Program:  

 slovo garanta žákovské rady Mgr. Aleny Repové 

 plánujeme akce 

 vítáme připomínky a náměty žáků 

 ŽR by se měla scházet pravidelně, nejlépe každý měsíc, a to vždy 1. středu v měsíci v 7:00 

hodin ráno 

 žáci budou pravidelně provádět zápisy, a to elektronicky 
 

Akce na příští období 

   Den jazyků 12. 10. 2015 – 2. stupeň se zúčastní programu o Indii, každý přinese 100 Kč 

   8.-10. 2015 - 72 hodin- Ruku na to! – celostátní akce; náplň akce: úklid areálu školy, ve 14:00 

proběhne sázení stromu (pro 2. stupeň); výstava Kouzlo podzimu (ráno shromažďujeme ovoce 

 a zeleninu ze zahrádky) 

   Den leváků (termín není upřesněn)- o velké přestávce se každý před školu podepíše druhou rukou  

   27.10.2015 -  Halloweenská diskotéka - 5. vyuč. hodina na hale školy (org.: ŽR) 
 

Plánujeme: 

 Den jazyků 

 72 hodin 

 Halloweenská diskotéka 

 Den leváků 

 Vánoce 
 

Připomínky: 

 Nepořádek na záchodech chlapců, toaletní papír bude bývat na chodbě, pokud uvidíte nevhodné 

chování na záchodech, okamžitě nahlásit dozoru. 

 Už několikrát byla voskovkou popsaná škola, když někoho uvidíte, také nahlásit vyučujícím.  

  Prosíme žákovskou radu, aby ve svých třídách pro všechny zopakovala, že co si zničíte, to 

nahradíte. 

 Zápisy ze žákovské rady a hesla měsíce jsou na nástěnce v krčku. 

 Žákovská rada se nově bude scházet 1. středu v měsíci. 

 

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.  
 

Další schůzka:  4. listopadu 2015 

Zapsala: Monika Zachrdlová 


