
Zápis z 1.  schůzky žákovské rady 

Datum: 20. 9. 2017 

1. 1. schůzka ŽR ve školním roce 2017/18 

2. Hlasováním byla zvolena předsedkyně rady Veronika Tomková, místopředseda 

Adam Urválek a zapisovatelé: Sára Švehlová a Nikola Kříčková. 

3. Heslo měsíce zajistí žáci VIII. ročníku 

Přítomni:  

             II. A – Nela Urválková, Ilias Zouaovi 

             II. B – Michal Matoušek, Lukáš Pluhař 

             III.    - Tomáš Horník 

             IV. -    Jana Vašíková, David Hloušek 

             V. -     Natálie Kříčková 

             VI. -    Václav Žižlavský 

             VII. -   Adam Urválek, Jan Julian Dvorský 

             VIII. – Nikola Kříčková, Sára Švehlová 

             IX. -    Veronika Tomková, Martin Vonášek 

             p. uč. Alena Repová 

Program: 

- slovo p. uč. Repové, náplň práce, práva a povinnosti ŽR, seznámení nových členů 

s pravidly schůzek, informační  systémem 

- vítáme připomínky a náměty žáků 

- heslo měsíce bude viset na nástěnkách ve třídách 

Akce: 

- 29. 9. Ředitelské volno 

- 3. 10. třídy 7, 8, 9 jedou na exkurzi Třebíč (Židovská čtvrť), Dukovany 

- 4. 10. 4. třída Brno pověsti 

- 13. 10. 72 hodin Ruku na to!, po 12:00 hod. v pátek začíná celorepubliková akce,       

do které jsme opět přihlášeni. Cílem je uklidit okolí školy a zapojit se do ekologických 

aktivit. 

Připomínky: 

- Žáci si stěžují na nevyhovující šatny (ostré dráty je ohrožují)  

- dále by přivítali nákup nových pomůcek do TV 

Úkol pro třídní samosprávy, na třídnických hodinách prodiskutujte: 

- třídnické hodiny by měly bývat alespoň 1x za 14 dní 

- vhodné chování ve škole i na veřejnosti 

- proberte základní práva a povinnosti žáků na naší škole 

- neničit školní majetek, udržovat pořádek ve třídách 

- přemýšlet o akcích, které by obohatily kulturní a sportovní život na škole 

 

- Přemýšlet o nebezpečných místech na naší škole – anketa – tuto otázku zpracuje každá 

třída a na příští radě ji přednese (na papír sepište, kde se děti cítí ohrožené, kde nemají 

pocit jistoty) 

 

Další schůzka: 10. 10. 2017 
Zapsala: Nikola Kříčková 

 


