Zápis č. 3 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava
Datum: 5. 12. 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 - nepřítomen
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:
- Kroužek florbalu pro 1. stupeň – opakovanému požadavku nemůže být vyhověno
z kapacitních důvodů
- Kroužek Tvořivé ruce – opakovanému požadavku nemůže být vyhověno
z kapacitních důvodů
Kontrola plnění navržených aktivit žákovských kolektivů
- I. – aktivita stále nevybrána, úkol: poradit se s třídní učitelkou
- II. – úklid lesů – proběhne na jaře
- III. – aktivita zatím nevybrána
- IV. soutěž Mléko - splněno
- V. výroba ptačích budek – nevyhodnoceno, zástupce třídy nepřítomen
- VI. – aktivita zatím nevybrána
- VII. Vydávání školního časopisu – v přípravě
- VIII. – aktivita nevybrána
- IX. – Den ze života školy – proběhne 21. 12.

2. Plán na příští období
Ředitelka školy seznámila členy Žákovského parlamentu s nejbližšími akcemi:
20. 12. Vánoční koncert
Leden – Den holocaustu, výstava pro veřejnost

3. Informace o řešení šikany v 7. třídě
Ředitelka školy informovala o postupu řešení tohoto sociálně patologického jevu ze
strany vedení školy i Policie České republiky, o udělení kázeňských opatření.
4. Beseda o situaci v jednotlivých třídách
Bez připomínek ze strany žáků
5. Požadavky žáků
2. třída – zakoupit panenky pro děvčata
4. třída – zakoupit stavebnice, v rámci přírodovědy víc vycházek
6. třída – do učebny českého jazyka a fyziky zakoupit nové židle
Termín dalšího setkání: středa 10. 1. 2019. v 7.20.

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Aleš Barbořák

