
Zápis z 11. setkání žákovského parlamentu 

dne 22. 4. 2015 

 

Program: 1. Zhodnocení proběhlých akcí. 

      2. Příprava nových akcí. 

      3. Příprava bezpečnostního plánu – méně bezpečná místa na škole. 

      4. Kázeň žáků o přestávkách. 

      5. Připomínky a návrhy členů parlamentu. 

Ad 1. Paní ředitelka hovořila o akci „Školička pro předškoláky“, seznámila poslance s počtem budoucích  

prvňáčků, otevřením dvou prvních tříd, využitím prostor po dílně p. Abraháma pro školní knihovnu, čtenářský  

klub, ev. 3. oddělení školní družiny. 

Ad 2. Ve čtvrtek 23. Dubna budou reprezentovat naši školu žákyně VII. třídy na biologické olympiádě, ostatní  

sedmáci odjedou na soutěž Floristika do Mostu, chlapci ze 2. stupně odjedou na minifotbal. V pátek 24. dubna  

budou soutěžit vybraní žáci z I. – V. třídy na atletických závodech ve štafetovém běhu. Na finále Vejprtského  

drozda nás bude reprezentovat Anežka Königová ze III. třídy a Mirek Jirkovský z I. třídy. V pátek odpoledne také  

proběhnou Rodičovské hrátky s myslivci – přírodovědná stezka na kypu. Ve středu 29. 4.  Je připraven pro  

všechny žáky hudební program Objev svůj rytmus. 

Ad 3. Paní ředitelka seznámila poslance s přípravou bezpečnostního plánu školy a požádala je o uspořádání  

ankety ve třídách – pojmenovat místa ve škole, kde se necítí bezpečně. Lístečky ze tříd s méně bezpečnými  

místy mají poslanci odevzdat do ředitelny do pátku 24. 4. 2015. 

 Ad 4. Paní ředitelka pohovořila s poslanci o zhoršené kázni v době přestávek a požádala je, aby ve třídách spolu  

s třídními učiteli pohovořili o nekázni žáků, bouchání dveřmi, zbytečném křiku v době přestávek. 

Ad 5. Poslanci nevznesli nové návrhy nebo připomínky. 

Přítomni: Zdeněk Levický 
     Bára Bubiková 
     Petr Schöpp 
                   Ondřej Walz 
                   Tereza Vostrá 
                   Anežka Jochmanová 
                   Jakub Vrbka 
                   Miroslav Jireš 
     Eduard Pomahač 

Omluveni: Sára Skřivanová 
                   Michaela Rottová 

Host: Martin Plaček (za nepřítomnou Sáru a Michaelu) 
                    

Ve Strupčicích 22. 4. 2015                      Zapsala: Mgr. Jana Mišková  

     


