Zápis č. 3 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 4. 12. 2019, 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. Zdeněk Ptáček
Julie Pořízková

VII.

VIII. Martin Vrba
IX.

-

Program jednání:
1. Zhodnocení akcí – setkání se seniory, vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního
stromu
Ředitelka školy kladně zhodnotila přípravu a průběh jmenovaných akcí a poděkovala
žákům za reprezentaci školy na veřejnosti.
2. Zhodnocení plnění úkolů
Úkol z minulého jednání - připravit návrhy aktivit za třídy, které tak dosud neučinily:
2. roč. – sbírání baněk pro výstavku
3. roč. – recitace a zpěv při rozsvěcování vánočního stromu - splněno
5. roč. – aktivita stále nevybrána, úkol nesplněn
6. roč. – příprava sportovního programu pro 1. stupeň
7. roč. – Halloween - splněno
9. roč. – příprava akce „Pevnost Boyard“
Ředitelka školy vyzvala zástupce 5. třídy k výběru vhodné aktivity ve spolupráci
s třídní učitelkou.
3. Akce školy na měsíc prosinec
19. 12. v 16.30 hod. – adventní koncert v kostele sv. Floriána v Oskavě
20. 12. – poslední 2 vyučovací hodiny budou věnovány vánočním besídkám
v jednotlivých třídách. Ostatní rozvrh zůstává nezměněn.

4. Informace o materiálním vybavení školy
Ředitelka školy informovala zástupce žákovského parlamentu o nákupu 3
interaktivních dataprojektorů do tříd, 2 keramických tabulí a 3 sad stavebnice LEGO
s počítači. Nákup dataprojektorů a tabulí rozšířil ve škole možnost interaktivní výuky,
stavebnice LEGO s počítači byly pořízeny v rámci podpory zájmového vzdělávání pro
technický a robotický kroužek.
5. Připomínky a návrhy žáků
1.roč – návštěva kina
3. roč. – návštěva kina
6. roč. – exkurze do Antrophosu v Brně
7. roč. – vánoční trhy v Olomouci
-žáci oceňují vybavení tříd, třídní knihovničky
- upozorňují na háčky v šatních lavičkách - trhají oblečení
- nevyhovuje jim návštěva toalet po jedné žákyni z důvodu zdržení
8. roč. – vícedenní školní výlet
Ředitelka školy oznámila změnu v režimu návštěv dívčích toalet, která vzešla z porady
ze dne 2. 12. 2019. Exkurzi do Antrophosu navrhla paní zástupkyně uskutečnit jako
školní výlet. K vícedenním školním výletům zaujala ředitelka nezměněné (zamítavé)
stanovisko z důvodu bezpečnostního rizika a zvýšených finančních nákladů pro školu
(cestovní náhrady pedagogických pracovníků). Návštěva filmového představení bude
po dohodě s třídními učiteli zařazena do plánu na 2. pololetí školního roku. Vánoční
trhy v Olomouci mohou žáci navštívit se souhlasem zákonných zástupců s třídním
učitelem mimo vyučování. Úprava laviček v šatnách bude zajištěna.

Termín dalšího setkání: středa 4. 12. 2019 v 7.15 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Martin Vrba

