Zápis č. 5 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 12. 2. 2020, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

Mgr. Jaromíra Lónová, ředitelka školy, Mgr. Jana Gajdošová, zástupkyně
ředitelky

Zástupci tříd: I.
II. Šimon Benda
III. Jan Los
IV. Matyáš Navrátil
V.
VI. Marek Zatloukal
VII.
VIII. Martin Vrba
IX. Monika Kudlová

Program jednání:
1. Zahájení 2. pololetí školního roku
Ředitelka školy popřála žákům hodně úspěchů při plnění náročných úkolů 2. pololetí.
2. Zhodnocení plnění úkolů
Požadavky žáků jednotlivých tříd z minulého jednání byly probrány s třídními učiteli a
dle možností zařazeny do plánů práce.
Úkoly pro žáky nebyly stanoveny.
3. Akce školy na měsíc únor
- 13. 2. – školní kolo recitační soutěže
- 14. 2. – exkurze Vsetín
- 21. 2. – Masopust – pouze pro žáky v maskách, ostatní mají výuku dle rozvrhu
- 23. 2. – 28. 2. – ozdravný pobyt s výukou lyžování
- 27. 2. návštěva pedagogů z partnerské školy Korňa (Slovensko)
4. Informace o výsledcích soutěží
Ředitelka školy informovala o úspěchu naší školy v okresním kole dějepisné
olympiády – Pavel Mikeska (9. tř.) se stal úspěšným řešitelem, dále o 3. místě
v regionálním kole soutěže YPEF, které získal tým žáků 9. ročníku ve složení Pavel
Mikeska, Pavel Doubrava, Dušan Repáň.

5. Materiální vybavení školy
Ředitelka školy informovala o dobudování zasedací místnosti v přízemí školy.
6. Připomínky a návrhy žáků
2. roč. – zástupce třídy informoval o připravovaném literárním pásmu pro žáky 1. a 3.
ročníku.
8. roč. – zástupce třídy vznesl dotaz, zda žáci s PLPP mají právo na psaní
doplňovacích cvičení místo diktátů. Ředitelka školy odpověděla, že úprava podmínek
vzdělávání vychází vždy z doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Konkrétní případy za 8. ročník budou prověřeny.
Ostatní ročníky bez návrhů a připomínek.
Termín dalšího setkání: středa 4. 3. 2020 v 7.20 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Martin Vrba

