Zápis č. 1 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 2. 10. 2019, 7.20 – 7.50 hod., učebna č. 25
Přítomni:

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

Zástupci tříd: I. Jakub Navrátil
II. Šimon Benda
III. Jan Los
IV. Prokop Wezdenko
V. Michaela Navrátilová
VI. Marek Zatloukal
VII. Julie Pořízková
VIII. Štěpán Wezdenko
IX.
Program jednání:
1. Seznámení s cíli žákovského parlamentu a termínem schůzek
Ředitelka školy informovala nové členy žákovského parlamentu o jeho cílech a
smyslu práce. Oznámila pravidelný termín schůzek – 1. středa v měsíci, 7. 15 hod.
2. Zhodnocení oslav 240. výročí založení školy
Ředitelka školy poděkovala všem žákům prostřednictvím žákovského parlamentu za
přípravu a důstojný průběh oslav výročí školy.
3. Výstava z historie školy
Ředitelka školy informovala žáky o harmonogramu návštěv výstavy v prostorách
školy.
4. Mezinárodní spolupráce
Ředitelka školy zmínila navázanou spolupráci se zahraničními školami a účast ve
společných projektech. – prvním z nich bude projekt „Záložka spojuje školy“, do
něhož vstupuje naše škola se slovenským partnerem - ZŠ Korňa.
5. Exkurze do Vídně
Ředitelka školy informovala o konání jazykově historické exkurze do Vídně – 17. 10.
2019 a zároveň seznámila žáky s plánem exkurzí na celý školní rok.
6. Výlet se zastupiteli

Členové parlamentu byli informováni ředitelkou školy, že zastupitelé obce Oskava
plánují na 25. 10. tradiční výlet se žáky, kteří v minulém školním roce reprezentovali
školu a obec v soutěžích a dosáhli významných úspěchů.
7. Testování SCIO
Zástupkyně ředitelky informovala žáky o testování 6. ročníku v rámci SCIO
z předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady,
které se uskuteční ve dnech 7. – 11. 10. 2019.
8. Plán akcí na měsíc říjen
Členové žákovského parlamentu byli zástupkyní ředitelky informováni o nejbližších
plánovaných akcích:
-

Dopravní hřiště – 4. roč. – 3. 10.
Čtení s babičkami – 14. 10.
Vyrábění s paní Magdou – 22. 10.
Preventivní program pro 5. a 8. ročník – 16. 10.
Výchovný koncert – 4. 11.

9. Program pro rodiče
4. 11. od 15. 30 připravila škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Šumperku pro rodiče žáků preventivní program „Děti a internet“. Žáci byli
zástupkyní ředitelky osloveni k pozvání rodičů, byl zdůrazněn význam a přínos této
akce.
10. Náměty žáků
- 3. + 4. ročník - vymalovat si sami 1 stěnu ve třídě
- 1. roč. – vyzdobit třídu zarámovanými vlastními obrázky
- 7. roč. – zopakovat preventivní program „Klima ve třídě“
- 7. roč. – zorganizovat akci Halloween
11. Úkoly na příště
Promyslet se spolužáky, čím každá třída přispěje ke zlepšení prostředí ve škole, co
může udělat pro ostatní žáky.
Termín dalšího setkání: středa 6. 11. 2019 v 7.15 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Štěpán Wezdenko

