Zápis č. 2 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava
Datum: 7. 11. 2018, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

Mgr. Jaromíra Lónová, ředitelka školy

Zástupci tříd: I. Lion Urminský
II. Jakub Repáň
III Daniel Jaroš
IV. Michaela Navrátilová
V. Jan Blaško
VI. Julie Pořízková
VII. Martin Vrba
VIII. Richard Slovák
IX. Aleš Barbořák
Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
Ředitelka školy vyhodnotila stav plnění požadavků žáků a začlenění jejich námětů do
činnosti školy:
- Rozšíření sortimentu hraček do tříd – bude realizováno v prosinci
- Kroužek florbalu – na 2. stupni realizován od října
- Ozdravný pobyt s výukou lyžování – proběhne v únoru 2019
- Den zdraví 2x ročně – 7. 11. probíhá 1. fáze – projekt Mléko, další projekty
průběžně
- Kroužek Tvořivé ruce – požadavku nemůže být vyhověno z kapacitních důvodů
Žákovské kolektivy se rozhodly pro následující aktivity:
- II. – úklid lesů
- III.
- IV. soutěž Mléko
- V. výroba ptačích budek
- VI.
- VII. Vydávání školního časopisu
- VIII.
- IX. – Den ze života školy
2. Změna termínu schůzek Žákovského parlamentu
Schůzky budou pravidelně každou 1. středu v měsíci.
3. Plán na příští období

Ředitelka školy seznámila členy Žákovského parlamentu s akcemi v listopadu a
prosinci.
23. 11. Odpoledne pro seniory (příprava vystoupení žáků školy)
2. 12. Rozsvěcování vánočního stromu + jarmark
20. 12. Vánoční koncert
Rovněž informovala o konání školních kol předmětových olympiád.
4. Informace o sběru papíru
Ředitelka školy oznámila prodloužení termínu sběru papíru do pátku 9. 11. a vyzvala
členy Žákovského parlamentu k podpoře této akce mezi žáky.
5. Informace o výskytu sociálně patologických jevů ve škole
Ředitelka školy informovala o výsledku ankety mapující výskyt sociálně
patologických jevů a zdůraznila nutnost prevence.
6. Volba předsedy Žákovského parlamentu
Přítomnými navržen Aleš Barbořák. Výsledek veřejného hlasování:
7 pro
0 proti
2 se zdrželi hlasování
Aleš Barbořák byl zvolen předsedou Žákovského parlamentu.
7. Beseda o situaci v jednotlivých třídách
Zástupce I. ročníku upozornil na nevhodné chování spolužáka Davida Gregora.
8. Požadavky žáků
1. stupeň – florbal (zájem má 23 žáků), Tvořivé ruce – 13 žáků
2. stupeň – zmírnění bodovací stupnice pro hodnocení - ředitelka školy uvedla, že
toto již bylo odsouhlaseno na pedagogické poradě 5. 11.
Termín dalšího setkání: středa 5. 12. v 7.20.

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Aleš Barbořák

