
 Zápis ze zasedání školního parlamentu konaného dne 19. 9. 2016 
 
 
 
1. Kontrola účasti poslanců: 
 
  - přítomno 21 poslanců - chyběli zástupci 4.C a 7.D 
 
 
2. Informace ředitele školy: 
 - opravy a úpravy během prázdnin 
 - opakování zásad prevence proti šíření žloutenky 
 - upozornění žáků na nutnost chránit školní majetek, zákaz sezení na lavicích (ten platí i 
pro učitele), zodpovědnost za svoji lavici (pokud bude poškrábaná - ihned nahlásit třídnímu 
učiteli) 
 - upozornění žáků na nutnost nosit si čipy na vydávání obědů s sebou do školy 
 - představení návrhů na nové školní logo (požadavek žáků na vytvoření ankety bude 
akceptován) 
 - informace o stavu projektu na jazykové učebny 
 - informace o stavu žádosti o stavbu nového Víceúčelového tělovýchovného zařízení 
 - žáci byli seznámeni s možností nákupu zdravých svačin (nejdříve od října) 
 - žáci byli seznámeni s nabídkou kroužků 
 
  
3. Diskuze: 
 - 5.A - opravit oplocení světlíku na dvoře (zajistí p. školník) 
 - 6.C - žádá nové hodiny do třídy  (třída se domluví s TU a škola hodiny zaplatí) 
 - 9.B - ve třídě chybí pero na IT (zajistíme náhradní) 
 - 4.B - žádost třídy o zpopularizování jejich akce "Sběr kaštanů pro zvířata"  (provede 
vedení školy v rozhlase) 
 - 8.C - kdy bude mít třída svoji tabuli - do středy, nejpozději do konce týdne 
 - 8.A - nefunkční dávkovač desinfekce (zajistíme náhradní) 
 - 5.A - V jídelně jsou špinavé skleničky - Skleničky jsou častým umýváním poškrábané, 
pokud však na skleničce bude vidět zbytek jídla - ihned skleničku vrátit do umývací zóny a vzít si 
čistou.   
 
 - 7.B - Kdo bude mít přednost při zájezdu do Anglie - Žáci 9. a 8. tříd. Sedmáci budou mít 
ještě možnost do Anglie jet. 
 - 5.C a 5.D - poškozený fotbálek ve třídě (chybí šroubky) - je třeba informovat p. 
školníka,který sjedná nápravu 
 - 6.A - zavřený jeden ze záchodů v jídelně - Je vyhrazen pro pracovnice školní jídelny. 
 - 4.A - Občas je mezi Ovocem do škol shnilé ovoce - V žádném případě nejíst, vrátit na 
vrátnici - bude reklamováno a žáci dostanou jiné. 
 - 5.C - dotaz na termín sběru pro 5. ročník  - Ve středu 
 - 9.BC - nebyli dostatečně informováni o sběru - Informaci dostali žáci na třídnických 
hodinách, informace byla na webu a navíc byli informováni rodiče přes Edookit.   
 
Žáci byli informováni, že pokud budou mít ve třídě něco rozbitého nebo jim nebude cokoliv 
fungovat, mají informovat třídního učitele, který závadu napíše panu školníkovi do knihy oprav.  


