Zápis č. 8 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 15. 5. 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. III. Matyáš Navrátil
IV. Michaela Navrátilová
V. Natálie Kroupová
VI. Julie Pořízková
VII. Martin Vrba
VIII. Richard Slovák
IX. Aleš Barbořák

Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
Z minulého jednání nebyly nové úkoly pro žáky ani pro vedení školy stanoveny,
z dřívějšího období své úkoly nesplnily třídy 2., 3., 5. a 8.
2. Zhodnocení akcí minulého období
- Den Země – ředitelka školy pochválila třídy, které přispěly k programu
projektového dne, akci zhodnotila jako zajímavou a velmi zdařilou. Zástupci
jednotlivých tříd vyjádřili spokojenost žáků s programem.
- Účast školy v soutěžích:
 Souboj čtenářů – škola získala 25 ks nových knih pro žákovskou knihovnu
 Puškinův památník – Karla Měrková 1. místo v krajském kole, postup na
celostátní festival v Praze
 „Evropa čte – čtěte s námi“ – mezinárodní soutěž, výsledky soutěže zatím
nezveřejněny
 „Zlatá trofej“ – 4 žáci 8. roč. (bez umístění) + Karla Měrková 3. roč. – čestné
uznání
 „Lidice 21“ – 2. místo v mezinárodní soutěži (ČR, Slovensko, Polsko) o
nejaktivnější školu, ocenění - volný vstup pro 50. žáků do Památníku Lidice

-

Exkurze:
 Planetárium Ostrava 9. 5. – ředitelka školy kritizovala nevhodné chování žáků
6. a 7. roč.

3. Plán práce na příští období
Ředitelka školy seznámila žáky s nejbližšími plánovanými akcemi:
- 21. 5. exkurze do Olomouce pro 5. a 8. ročník – Arcibiskupský palác
- 5. 6. slavnostní předávání cen za soutěž „Lidice 21“ v Opavě, návštěva Památníku
Ostravské operace v Hrabyni
- 6. 6. celostátní festival Puškinův památník v Praze
- 11. 6. exkurze do Památníku Lidice
- 14. 6. školní akademie
- 18. 6. exkurze do Babiččina údolí
4. Materiální vybavení školy
Ředitelka školy informovala žáky o vybavení dvou tříd novým nábytkem, o zakoupení
skříněk pro čtenářské koutky a požádala žáky o přispění knihami, které už nepotřebují.
5. Autoevaluace (vlastní hodnocení školy)
Ředitelka školy seznámila žáky s významem realizovaného dotazníkového šetření pro
pedagogy, žáky a rodiče.
6. Nový školní řád
Žáci byli informováni, že škola zpracovala nový školní řád s účinností od 1. 9. 2019.
7. Úkoly pro příští období
- vydat další číslo školního časopisu (7. roč.)
- požádat spolužáky o přispění knihami do třídních knihovniček ve čtenářských
koutcích
8. Návrhy a požadavky žáků
- 4. roč. navrhuje pokračování projektu „Den zdraví“ (bude realizováno v dalším
školním roce)
- 6. roč. požaduje pokračování programu „Klima ve třídě“(bude realizováno v rámci
Komplexního preventivního programu v příštím školním roce)

Termín dalšího setkání: středa 12. 6. 2019 v 7.20 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Aleš Barbořák

