
ZÁPIS Z 2.  SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY 

Datum: 10.10.2017 

Přítomni:   

 II. A Nela Urválková 

II. B Michal Matoušek, Lukáš Pluhař 

III. Tomáš Horník, Veronika Halvová 

 IV. Jana Vašíková, David Hloušek 

 V. - 

 VI. - 

 VII. Jan Julian Dvorský 

 VIII. - 

 IX. -Veronika Tomková, Radek Drahovzal 

 p. uč. Alena Repová, p. uč Gronichová 

 

Program: 

 slovo p. uč Repové 

– vítáme připomínky a náměty žáků 

– heslo měsíce bude viset na nástěnkách ve třídách 

– kontrola úkolu z minulé rady: Otázka: Které místo ve škole považujete za „nebezpečné“? 

Odpovědi potvrdily, že nejvíc ohroženi se žáci cítí v šatnách (malý a nepřehledný prostor). 

Odpověď vedení:  Situaci jsme částečně vyřešili jiným vstupem do šaten – chodíme krčkem a 

kolem hlavního vchodu schody do šaten, vycházíme druhým vchodem do jídelny nebo následuje 

odchod bočním vchodem ven. 

Další místo jsou toalety. 

Odpověď vedení: Dozory na chodbě budou více sledovat situaci na WC, starší chlapci na toalety 

vstupují jednotlivě, nechodí tam v hloučcích. 

- Ne všechny třídy však tuto problematiku prodiskutovaly. 

- Další úkol, který navrhla p. uč. Tomášová: Jaké sportovní nářadí byste přivítali 

v hodinách Tv? (odpovědi si nachystejte na příští radu) 

- P. uč. Gronichová oslovila členy ŽR se zajímavým projektem. Ráda by, aby naše škola měla 

svou “hymnu“, která by zahajovala akce školy. Žádá žáky, aby na hudbu známé písně složili 

slova, která by reprezentovala naši školu. Termín je prosinec 2017. 

 

Akce: 

• 25.10. Halloween (o velké přestávce na hale školy) Akci pořádají žáci 9. Třídy za vydatné 

pomoci osmáků a sedmáků. 

• 26. 10.- 27. 10. Podzimní prázdniny 

 

Připomínky:   
• Žádné připomínky 

 

Úkol pro třídní samosprávy, na třídnických hodinách prodiskutujte: 

 

• Třídnické hodiny by měly bývat alespoň 1x za 14 dní 

• Vhodné chování a ohleduplnost ve škole i na veřejnosti 

• Základ práva a povinností  žáků na naší škole 

• Neničit školní majetek 

• Přemýšlet o akcích výše popsných 

• Udržení pořádku ve třídách 

 

Další schůzka: 7. 11. 2017 

Zapsala: Nikola Kříčková 


