Zápis č. 7 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 3. 4. 2019, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

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

Zástupci tříd: I. II. Jakub Repáň
III. Matyáš Navrátil
IV. Michaela Navrátilová
V. Natálie Kroupová
VI. Julie Pořízková
VII. Martin Vrba
VIII. IX. Aleš Barbořák

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Zástupci jednotlivých tříd seznámili přítomné s výběrem programu pro Školní
akademii, která proběhne v pátek 14. 6. 2019 v kulturním domě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tř. – zástupce nepřítomen
tř. – tanec
tř. – zpěv
tř. - pohádka
tř. – nemá vybráno, úkol nesplněn
tř. – hudebně dramatické pásmo
tř. – tanec
tř. – zástupce nepřítomen
tř. – Karel IV.

Požadavky na vedení školy nebyly na poslední schůzce stanoveny.
2. Plán práce na příští období
Ředitelka školy seznámila žáky s nejbližšími plánovanými akcemi:

-

4. 4. účast na soutěžní přehlídce „Puškinův památník“ v Mohelnici
4. – 5. 4. – Pythagoriáda – školní kolo pro 5. – 9. ročník
5. 4. „Ukliďme Česko“ – zapojení celé školy dle rozpisu
9. – 10. 4. – Vyrábění s paní Magdou (1. stupeň)
15. 4. - „Souboj čtenářů“ – 6. ročník
16. 4. - Exkurze do Vlastivědného muzea v Olomouci – 1. stupeň
17. 4. - Krizová intervence v 7. ročníku
26. 4. – „Den Evropy“ – paní zástupkyně seznámila žáky s plánovaným průběhem
projektového dne.

3. Zhodnocení přípravy žáků na soutěže a práce na projektech
Ředitelka školy vyjádřila nespokojenost s přípravou žáků 6. ročníku na soutěž „Souboj
čtenářů“, v níž mají reprezentovat školu. Rovněž kriticky zhodnotila postup 7. ročníku
v přípravě školního časopisu, jehož 1. číslo mělo vyjít začátkem února a dosud nebylo
vydáno.
4. Návrhy a požadavky žáků
Bez požadavků tříd.

Termín dalšího setkání: středa 15. 5. 2019 v 7.20 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Aleš Barbořák

