Zápis č. 6 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 4. 3. 2020, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

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

Zástupci tříd: I. Jakub Navrátil
II. Šimon Benda
III. Jan Los
IV. Matyáš Navrátil
V. Michaela Navrátilová
VI. Marek Zatloukal
VII. Julie Pořízková
VIII. Martin Vrba
IX.

Program jednání:
1. Informace ke školním výletům
Ředitelka školy informovala žáky o konání jednodenních výletů v měsíci červnu pro 1.
– 8. ročník, pro 9. ročník je zajištěna třídenní literárně-historická exkurze do Prahy.
Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách a nenaplněnosti zájezdového autobusu
jednou třídou nabídla možnost společného výletu pro 5. – 8. ročník do Babiččina
údolí. Žáci zváží tuto možnost a dle zájmu budou informovat třídní učitele.
2. Poděkování žákům za reprezentaci školy
Ředitelka školy poděkovala žákům, kteří reprezentovali školu na konferenci
„Valašský cestovatel“ ve Vsetíně, kde představili krásy naší obce a jejího okolí.
Přispěli tak k povědomí o Oskavě nad rámec našeho regionu.
3. Zhodnocení plnění úkolů
Požadavek žáků na zřízení relaxační zóny je v řešení. Jako možný prostor z hlediska
bezpečnosti připadá v úvahu místnost v šatnách, výhledově plánovaná jako dílny.
Dosud tam není zaveden přívod elektřiny, oslovená firma zpracovává cenovou
nabídku.
Úkol žáků 2. třídy – příprava recitačního pásma pro 1. a 3. ročník: připraveno, dosud
nerealizováno z důvodu vysoké nemocnosti žáků.

4. Akce školy na měsíc březen
- 6. 3. – program pedagogicko psychologické poradny pro 6. roč. – Klima třídy
- 12. 3. – okresní kolo recitační soutěže v Šumperku
- 16. 3. – beseda pro rodiče „Motivace žáků k učení“
- 17. 3. – dopravní kurz pro 4. roč.
- 20. 3. – zahájení projektu „Dětský úsměv“ pro 3. a 4. roč.
- 20. 3. – florbalový turnaj v Rapotíně
- 20. 3. – Matematický klokan – školní kolo
- 27. 3. – Noc s Andersenem
- 31. 3. – komplexní preventivní program Šumperk – 5. + 6. roč.
5. Připomínka zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Gajdošová upozornila na plýtvání mléčnými výrobky v rámci projektu „Mléko
do škol“ některými žáky a vyzvala zástupce tříd, aby dohlédli na ekonomické
zacházení s potravinami.
6. Připomínky a návrhy žáků
5. roč. – zástupkyně třídy informovala o možnosti využití zajímavého programu pro
žáky „Mobilní planetárium“. Bude zařazeno do aktivit na konci školního roku.
6. roč. – zástupce třídy vyjádřil nespokojenost s chováním některých spolužáků –
Kroupová, Bartošíková, Ptáček. Bude řešeno s třídní učitelkou.
8. roč. – zástupce třídy znovu zdůraznil zájem žáků o relaxační místnost.
Ostatní ročníky bez návrhů a připomínek.
Termín dalšího setkání: středa 1. 4. 2020 v 7.20 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Martin Vrba

