
Žákovský parlament 1. 10. 2018 

 

Nepřítomní zástupci:  – 

Projednáno: 

1. Požadavky žáků: 

 Nábytek do třídy 7. A, výměna zrcadla (zajistí tř. učitelka a školnice) 

 Přezouvání žáků do výuky (zajistí tř. učitelé a školnice) 

 Využívání pracovních sešitů při výuce (zajistí ředitelka školy) 

 Režim žáků 7. A a 7. B při odchodu ze školy v šatnách (zajistí řed. školy a tř. učitelky) 

 Stanovit nová kritéria při posuzování vítěze soutěže O nejlépe podzimně vyzdobenou 

třídu (zajistí ředitelka školy) 

2. Požadavky vedení školy: 

 Vhodné chování žáků ve vyučování i o přestávkách 

 Zástupci ŽP poučeni o vhodném chování na toaletách – dodržování základních 

hygienických návyků a zákaz plýtvání toaletním papírem a papírovými ubrousky! 

 Seznámení se dny ředitelského volna z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školní jídelny –

nemožnost zajištění stravování – ve dnech 21. 12. 2017, 3. 1., 4. 1. 2018. 

Vyhlášení soutěže O nejlépe podzimně vyzdobenou třídu 

Na měsíc říjen a listopad 2018 vyhlašuje ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a pestře 

vyzdobenou třídu s podzimní tématikou (vhodná výzdoba) ve dvou kategoriích: 

1. kategorie 1. – 5. třídy 

2. kategorie 6. – 9. třídy 

V prvním listopadovém týdnu jeden zástupce ŽP z každé třídy a jeden pedagog si třídy 

prohlédnou, ohodnotí a budou vyhlášeny vítězné třídy (v každé kategorii jedna), které čeká 

sladká odměna. Výzdoba bude předem projednána s třídní učitelkou/učitelem, v případě 

jakékoli výzdoby oken bude se změnou seznámena p. uklízečka. 

Kritéria pro hodnocení byla zástupci žákovského parlamentu jasně nastavena – nehodnotí se 

vystoupení, jednorázové kostýmy, masky, hodnotí se výzdoba, na které se podílejí všichni 

žáci a která bude během listopadu ve třídě stabilně umístěna. Hodnocení proto proběhne po 

podzimních prázdninách (čtvrtek 1. 11., pátek 2. 11. 2018), vítězové budou vyhlášeni a 

sladkostmi odměněni v pondělí 5. 11. 2018. 

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání 12. listopadu 2018. ☺          

Lenka Vokurková 


