
Zápis ze zasedání školního parlamentu konaného dne 5. 12. 2016

1. Kontrola účasti poslanců:

 - přítomno 21 poslanců - chyběli zástupci 4.B a 5.B

2. Informace ředitele školy:

- poděkování za vánoční výzdobu
- odměny za vánoční výzdobu (den podle přání třídy s finančním příspěvkem)
- problematika žloutenky
- organizace vánočních besídek
- představení výsledků hlasování o nové školní logo
- žáci byli vyzváni k vyslovení názorů ke kvalitě a složení školních svačin: bylo požádáno 

o změnu koprové a kuřecí pomazánky za jinou a o to, aby bagety obsahovaly pomazánky méně
- poslanci byli informováni o snaze ředitele zajistit vodní fontánky na pití na chodby – 

návrh byl poslanci jednohlasně podpořen

3. Diskuze:

- 6.B - opravit lavičku u fotbálku v podkroví (zajistí p. školník)
- 7.D - ve třídě 7.D je vyskočená tabule (zajistí p. školník)
- nadnesena problematika vynášení košů na PET-lahve – pravidelně na dvůr. Byla 

diskutována možnost změny třídění, že by se třídily všechny plasty (vedení školy zajistí jiný 
kontejner)

- 6.B - má ve třídě jen malý koš, chybí jim koš na plasty (zajistí pan školník)
- by chtěla do zeměpisu nové mapy (nové mapy mají učitelé Ze již objednané)

- 7.A – by chtěla do třídy hodiny – domluvit s třídním učitelem a ten zajistí nákup (škola 
zaplatí)

- 7.B, 3.C – by chtěla do třídy kalendář – domluvit se s třídním, na sekretariátě jsou ještě 
volné kalendáře

- 6.C – v učebně Vv odšroubované desky od lavic – zkontroluje p. školník
- 9.C – v učebně uvolněné šroubky u 3 lavic – žáci byli poučeni, že tuto závadu musí třídní

učitel napsat do knihy oprav panu školníkovi, ten lavici opraví přímo ve třídě. Židle na opravu se 
nosí označené třídou do dílny.

- 4.A a 5.C – uspořádají celoškolní turnaj ve stolním fotbálku – z vedení školy budou mít 
plnou materiální podporu. Byl jmenován koordinátor soutěže za učitele – Mgr. Maleček

Zapsal: Mgr. Dan Jedlička


