Zápis č. 2 ze schůze Žákovského parlamentu při ZŠ a MŠ Oskava

Datum: 6. 11. 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. Matyáš Navrátil
V. Michaela Navrátilová
VI. Matěj Blecha
VII.

-

VIII. Martin Vrba
IX. Monika Kudlová
Program jednání:
1. Zhodnocení akce Halloween
Ředitelka školy kladně zhodnotila přípravu a průběh halloweenského odpoledne,
pochválila žáky 7. třídy za organizaci akce. Zástupci jednotlivých tříd se vyjádřili pro
pokračování v této tradici.
2. Zhodnocení plnění úkolů
Úkol z minulého jednání - připravit návrhy aktivit za jednotlivé třídy, splnili pouze 4
zástupci – za 1., 4., 8. a 9. třídu:
1.roč. – příprava vánoční výstavy ve škole
4.roč. – vánoční výzdoba školy
8. roč. – vydávání školního časopisu
9. roč. – příprava programu „Den ze života školy“
Ředitelka školy vyjádřila nespokojenost s přístupem zástupců 2., 3., 5., 6. a 7. třídy
k práci ve školním parlamentu a vyzvala je k aktivní činnosti.
3. Akce školy na měsíc listopad
Zástupci tříd byli informováni o probíhajícím testování SCIO pro 9. ročník, setkání
zastupitelů se seniory 22. 11. a přípravě programu žáky školy, o rozsvěcování
vánočního stromu a vánočním jarmarku 1. 12.
4. Personální změna ve výuce matematiky na 2. stupni

Ředitelka školy vysvětlila důvody ukončení pracovního poměru Mgr. Jiřím Kozákem
(zdravotní problémy) a upřesnila nástup Ing. Renáty Mikulkové, která přebírá úvazek
v plném rozsahu včetně třídnictví a výchovného poradenství od 18. 11. 2019.
5. Připomínky a návrhy žáků
1.roč – návrh automatu na potravinové výrobky – zamítnut z důvodu omezení prodeje
potravin ve školách vyhláškou
2. roč. – interaktivní tabule
5. roč. – interaktivní tabule
Ředitelka školy objasnila možnosti nákupu další interaktivní techniky v závislosti na
výši finančních prostředků školy. Do konce kalendářního roku 2019 budou zakoupeny
2 interaktivní dataprojektory pro 2. stupeň, do zbývajících tříd (2. a 5.) budou
doplňovány postupně.
6. Čtvrtletní práce
Mgr. Jana Gajdošová připomněla žákům blížící se termíny čtvrtletních prací a popřála
jim jejich úspěšné zvládnutí.
Termín dalšího setkání: středa 4. 12. 2019 v 7.15 hod..

Zapsala:

…………………………
Mgr. Jaromíra Lónová

……………………………
Martin Vrba

