Žákovský parlament 11. 10. 2021
Nepřítomní zástupci: –
Projednáno:
1. Požadavky žáků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výběr peněz na VV (80 Kč) – seznámení žáky s nákupem pomůcek a materiálu
(zajistí učitelky VV)
Doplňování bílých a barevných kříd ve třídách, ztráta popisovačů na bílé tabule (zajistí
zástupkyně řed. školy)
Výměna tabulí ve 4. tř. a v 8. A v roce 2022 (zajistí zástupkyně řed. školy)
Oprava povrchu na hřišti za školou na Růžové ul. (zajistí ředitelka školy)
Změna zasedacího pořádku v 6. A (zajistí tř. učitelka 6. A)
Oprava dveří v 5. třídě (zajistí p. školnice)
Výměna dataprojektoru ve 4. třídě (zajistí p. uč. P. Procházka)
Oprava nebo výměna PC ve třídách 9. B, 8. B a 8. C (zajistí p. uč. P. Procházka)
Více výuky ve venkovních prostorách pro žáky 1. stupně – povoleno ředitelkou školy
Trávení velkých přestávek pro žáky 1. stupně na školním dvoře (zajistí zástupkyně
řed. školy)
Nákup nového koberce do 4. tř. (zajistí tř. učitelka 4. tř.)
Nevhodné chování některých spolužáků ve třídách (zajistí ředitelka školy společně
s třídními učitelkami)
Nastavení příjemnější pracovní atmosféry mezi žáky a vyučujícími v některých
hodinách (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!

Vyhlášení soutěže O nejlépe podzimně nebo halloweensky vyzdobenou třídu
Na měsíc říjen 2021 vyhlášuje ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a pestře vyzdobenou
třídu s podzimní nebo halloweenskou tématikou (vhodná výzdoba) ve dvou kategoriích:
1. kategorie 1. – 5. třídy
2. kategorie 6. – 9. třídy
V pátek 22. října 2021 v 1. vyučovací hodině 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. Vyhlášení vítězů soutěže
proběhne v pondělí 25. 10. 2021 v OSV.
Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání v prosinci 2021!
Lenka Vokurková

