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

Datum: 6. 3. 2019, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

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

Zástupci tříd: I. Šimon Benda
II. Jakub Repáň
III. Matyáš Navrátil
IV. V. Jan Blaško
VI. VII. Martin Vrba
VIII. Richard Slovák
IX. Aleš Barbořák

Program jednání:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání
Ředitelka školy vyhodnotila plnění úkolů jednotlivých tříd:
3. a 5. třída začne dle sdělení jejich zástupců plnit svůj úkol (výroba krmítek),
8. třída navrhla zpracování příručky 1. pomoci a její umístění na školním webu,
dále garanci soutěže „O nejlepší čarodějnici“.
Požadavky na vedení školy nebyly na poslední schůzce stanoveny.
2. Péče o květiny
Ředitelka školy připomněla nutnost péče o květinovou výzdobu tříd – v některých
třídách dosud nebyla stanovena stálá služba. Zástupcům těchto tříd bylo uloženo po
dohodě se spolužáky službu zajistit.
3. Zhodnocení Masopustu
Ředitelka školy kladně zhodnotila akci školy, pochválila žáky za její přípravu i
průběh.

4. Plán na příští období
-

-

Zástupci tříd byli ředitelkou školy informováni o zadání zakázky na výrobu
výškově stavitelných lavic a židlí do učeben č. 19 a 20 s termínem dodání
v polovině dubna.
Všechny třídy byly vyzvány k podání návrhů na organizaci „Školní akademie“
k závěru školního roku. Tato akce bude určena i pro veřejnost. Termín podání
návrhů tříd – 12. týden (od 18. do 22. 3.).

5. Personální změny
Ředitelka školy informovala o skončení pracovního poměru Mgr. Věry Vybíhalové a
Ing. Tomáše Kolomazníka a o nástupu nových pedagogů – Mgr. Hany Matouškové a
Mgr. Gabriely Mádrové k 18. 3. 2019.
6. Návrhy a požadavky žáků
-

-

Návrh žáka Prokopa Wezdenka (mimo jednání žákovského parlamentu) na
otevření kuchařského kroužku. Bude projednáno s vyučujícími, výsledek bude
sdělen na dalším jednání žákovského parlamentu.
Bez požadavků tříd.

7. Různé
-

Aleš Barbořák připomněl zájem žáků pokračovat v činnosti florbalového kroužku i
po skončení pracovního poměru Ing. Kolomazníka. Ředitelka školy sdělila, že
projedná tuto možnost s nově nastupujícími vyučujícími.

Termín dalšího setkání: středa 3. 4. 2019 v 7.20 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Aleš Barbořák

