
ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY 

 

 

Datum: 2. listopadu 2016 

 

Přítomni:  2. třída: Halvová 

                        3. třída: Hloušek 

                        4. třída: Hynštová, Kříčková 

   5. třída: Žižlavský, Hynšt 

                        6. třída: Dvorský 

                        7. třída: Švehlová, Kříčková 

                        8. třída: Tomková, Juřina, Drahovzal 

                        9. třída: Pernicová, Vlková, Minaříková, Macourková   
Program: 

 
– slovo ředitele školy, schůzku vedla Šárka Pernicová 

– řeší se okna ve třídách, osmáci přišli na problém – větrejte a sledujte, jestli tam není 

plíseň 

– na lyžařský kurz se nejspíš nejede, není dostatek lidí a peněz 

– do Anglie bychom chtěli jet – omezuje nás počet a prý nejsou peníze 

– Aneta Minaříková napíše článek do časopisu o práci žákovské rady 

– hesla měsíce jsme dostali od Sáry Švehlové a Nikoly Kříčkové, chválíme a čekáme 

další na příští měsíc 

 

Akce na příští období 
- 2.11. Divadélko z Hradce – pro první stupeň pohádka, pro druhý Don Quijote a ti druzí 

- 7.11. začínají SCIO testy 

- 9.11. Bobřík INF – vybraní žáci 

- 17.11. Státní svátek 

- 18.11. Ředitelské volno 

- 21.11. Pedagogická rada 

- 1. 12. Anglické divadlo – bude ve škole, termín bude upřesněn 

- 1.12. Rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu 

- 5.12. Mikulášská ve škole 

- 10.12. Vítání občánků, probíhá na hale školy 

- 12.12. Vánoční koncert v 18:00 hodin na hale školy (přizvána cimbálová muzika) 

- 13.12. Informační středisko pro volbě povolání při Úřadu práce Brno-venkov navštíví     

deváťáci 

- Vánoční dílničky se budou konat po 12.12., termín bude stanoven a oznámen na 

prosincové žákovské radě 

 

PLÁNUJEME: 

- Rozsvícení vánočního stromu 

- Mikuláš 

- Vítání občánků 

- Vánoční koncert 



- Vánoční dílničky 

     

PŘIPOMÍNKY: 

5. třída 

 Nevyhovující místa pro převlékání na tělocvik – odpověď ředitele - škola má 

málo prostoru, ale určitě by se to dalo řešit rozpisem času na převlékání pro kluky a 

holky v šatně u TV- bude upřesněno s vyučující p. uč. Vondruškovou 

 

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: 30. 11. 2016 


