ZÁZNAM Z PÁTÉ SCHŮZKY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
5. setkání Školního parlamentu se uskutečnilo v pondělí 12. 2. 2018 v 13:30 hodin ve 3. třídě.
Schůze se zúčastnilo 14 žáků (3. – 9. třída – chyběli zástupci 4. třídy).
Na programu bylo:
1. dotazy a připomínky
2. zhodnocení Dne naruby (CHLAPEC - DÍVKA)
3. informace o dalším setkání ŠP a další akci Barevný den
Ad1)
Dvě žákyně šesté třídy měly dotaz, zda by mohly chodit a pobývat o přestávkách na spodním patře –
tedy druhém stupni, do něhož jako třída náleží.
Jeden žák měl připomínku, že na spodním patře – na druhém stupni - chybí u chlapců na toaletách
zámky. Nemohou se tak zamknout.
Zástupci Školního parlamentu navštívili pana ředitele. Záležitost s chlapeckými záchody vyřeší. Věc
bude předána panu školníkovi s prosbou o nápravu a opravu. Co se týká přechodů žáků šesté třídy o
přestávkách, pan ředitel souhlasil. Rozhodl se, že vyjádří žákům šesté třídy důvěru. Vše bude ještě
projednáno na nejbližší poradě. Předběžně souhlasil, že by žáci mohli chodit od března vždy ve středu
o velké přestávce dolů na patro (na druhý stupeň, kam náleží). Pokud vše bude probíhat bez
problémů, velmi rád to rozšíří i na další dny. Pokud se vyskytnou nějaké potíže, žáci tuto možnost
ztratí.
Pan ředitel mě též informoval o charitativní akci Adopce na dálku. Vše probral se zřizovatelem školy a
společně se dohodli, že tento školní rok akci organizovat nebudeme. Se zástupci jsme se tedy dohodli
na tom, že pokud budeme vědět o jiné charitativní akci (např. sběr víček,…), rádi se jí jako Školní
parlament ujmeme.
Ad2)
Den naruby považovali zástupci ŠP většinou za úspěšný. I když mrzelo žáky z druhého stupně, že účast
byla dosti nízká. Zástupci 9. Třídy se vyjádřili, že už jsou na to příliš „staří“. Někteří se zmínili o tom, že
část žáků přišla už oblečená, část se teprve převlékala v průběhu dne. Celkově se ale dobře pobavili.
Ad3)
Dále jsme si stanovili datum příštího setkání - 19. 3. 2018, kdy budeme vyrábět plakát na další
(dubnovou) akci.
Závěr:
Prostor po případné další dotazy, připomínky a návrhy: Žákyně sedmé třídy měli žádost, zda by šel
udělat zápis do první třídy jinou formou: přáli by si více stanovišť, doprovázet žáky až do třídy a

osobně s nimi být a dohlížet na plnění jednotlivých úkolů. Jelikož letos jako třída Zápis do prvních tříd
organizují. Slíbila jsem, že to navrhnu na poradě, která se bude zápisu týkat.
Věra Marečková

