1. Zápis školního parlamentu ze dne 17.9.2015

Program:
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd.
2. Volba zástupců do orgánů školního parlamentu.
3. Organizace a termíny zasedání školního parlamentu.
4. Rozdělení jednotlivých rubrik pro příspěvky tříd do školního časopisu
5. Příprava školních aktivit pro školní rok 2015/2016.
6. Upozornění a zopakování pravidel používání Wifi free připojení. Pohybu, ohleduplnosti a
bezpečnosti žáků ve školní budově v době přestávek.
7. Projekt „ Obědy pro děti“ nadace Women for Women.
8. Požadavky do budoucí modernizace školy
Ad. 2.
Předseda: Lukáš Brož
Místopředseda: Alena Tesárková
Místopředseda: Dominik Backert
Zástupce školního rádia: Kateřina Badeová, Alena Tesárková
Zástupce školní televize: Vítek Vaňek
Zástupce školního časopisu: Lukáš Brož
Ad. 3.
Školní parlament zasedá ve školní knihovně od 7.15 hod.
17.9.2015
22.10.2015
12.11.2015
10.12.2015
14.1.2016
11.2.2016
17.3.2016
21.4.2016
19.5.2016
16.5.2016 hurá prázdniny 
Ad. 4. Vzhledem k tomu, že v minulém školním roce, byly příspěvky do časopisu odevzdávány se
zpožděním, jsou zvoleni třídní tiskoví mluvčí, aby zajistili dodržování termínů pro odevzdání příspěvků
do školního časopisu. Šéfredaktor Lukáš Brož, žádá tiskové mluvčí, aby odevzdávali příspěvky na
emailovou adresu v elektronické podobě. Zadání témat pro říjnové číslo časopisu:
2.tř – obrázek
3.tř – říkadla, pranostiky
4.tř - obrázkový příběh
5.tř – křížovky (Kateřina Badeová – hudba)
6.tř – hudební trendy
7.tř – skauting – akce ve školní tělocvičně
8.tř – rozhovor
9.tř – trendy, novinky
Mladší ročníky ve spolupráci s třídní učitelkou.

Ad. 5.
Návrhy školních akcí parlamentem
-

„Den siamských dvojčat“
„ Den čaje“
„ Den sportovních aktivit“
„ Noc ve škole“
„ Maraton čtení“
„ Filmový maraton“
„ Školní halloween“
„Sběr kaštanů“
„Ukázky řemesel“

Ad. 6. Wifi používáme ve volných chvílích, které jsou vymezeny přestávkami. Zřídili jsme brzdící zóny
na chodbách, které pro tuto činnost využíváme. Řídíme se školním řádem. Před vyučovací hodinou
odevzdáváme tel. do košíku umístěném na katedře a po hodině si je opět vyzvedneme. Trénujeme
tak svou vůli a dáváme najevo pozornost při výuce. Ve školní budově se pohybujeme ohleduplně,
abychom předcházeli úrazům, zdravíme se mezi sebou, zdravíme všechny dospělé osoby
(zaměstnance školy i příchozí)
Ad.7. Nadace Women for Women opětovně podepsala smlouvu o příspěvku na obědy pro další žáky
naší školy. Od 1. 10. 2015 obědvá z finančního příspěvku této nadace již 16 žáků z naší školy
Nadace přispěla na obědy, 32 žákům z naší školy  Děkujeme.
Ad.8 Další požadavky do modernizace a oprav školy






Oprava zářivek v chodbách pavilonu U1,U2 – úspora energie – opraveno v období srpen 2015
Šatní skříně
Oprava školních družin
Oprava školních dílen
Stojan na kola před školou

Všechna školní média vytváří propagační materiály v návaznosti na konání školních akcí, po
zpracování, je zveřejňují na webových stránkách školy. Časopis Bang, bang“ bude k dispozici ve
třídách, rodičům k nahlédnutí ve vestibulu školy. Zveřejnění barevné verze časopisu na webových
stránkách. Uzávěrka časopisu 10.10.2015

Termín dalšího jednání parlamentu: 22. 10. 2015

