
Zápis z jednání školního parlamentu 21. 9. 2015 

 
 
1. Kontrola účasti poslanců – přítomno 18 poslanců (chyběli zástupci 3.B, 4.C, 5.A, 5.B, 8.A) 
 
2. Informace ředitele školy: 

  - informace o provedených opravách a úpravách ve škole během prázdnin 
 - stav stavebního povolení tělocvičny 

- informace o novém informačním systému Edookit 
- nabídka kroužků školy – dětem bylo doporučeno využití nabídky 
- žáci byli seznámeni se záměrem Klubu rodičů nakoupit a následně za pořizovací náklad 
prodat školní trička 
- projekty EU – knihy a dílna 
- žáci byli nabádáni k ochraně školního majetku před vandalismem 
- žáci byli osloveni k formulaci zásad žákovského kodexu chování. vytvoří ve třídách max. 
deset bodů, kterých se budou žáci ve škole řídit 
- žáci byli pro inspiraci seznámeni s etickým  kodexem učitelů  
- žáci byli seznámeni s nabídkou projektu na zdravé svačiny, vedení školy je realizaci 
nakloněno (projekt zpracovává realizuje firma, zabývající se stravou pro vrcholové sportovce) 
 

 

3. Diskuze: 
 

- 3.A – žádá o fotbálek (bude zajištěn) 
- 6.B a 7.C – žádá o stupínek k INT tabuli (bude zajištěn do Vánoc) 
- 5.D – dotaz na ovoce do škol (v letošním šk. roce je zapojena škola jak do projektu Mléko 

do škol, tak do projektu Ovoce do škol-všechny třídy I. stupně mají nárok na dodávky 
v rámci tohoto projektu) 

- 6.D – dotaz, zda mohou žáci chodiot po škole v teniskách (ne, ve školním řádu jsou 
přezůvky specifikovány jako otevřená obuv, je to z hygienických důvodů, aby nohy dítěte 
řádně větraly) 

- 8.C – zajistit reprobedny do inf. v podkroví (o absenci reprobeden vedení školy ví a řeší ji) 
- 6.C – z některých počítačů u vrátnice nejde tisknout (bude řešeno s p. uč. Pečenkou) 
- 6.A – v pondělí po 4. VH je v jídelně velká fronta (prověříme možnosti) 
- 4.A – dozor posílá malé děti na konec řady v domnění, že se jedná o oběd po jejich výuce 

(žáci musí sdělit dozoru, že mají ještě výuku – žáci se mají chovat asertivně) 
- 7.A – dotaz k organizaci front v jídelně (byla žákům objasněna) 
- děti byli upozorněny, že se špinavým nádobím nechodí kolem polévek ale chodbou kolem 

záchodů 
 
 

Ředitel školy poděkoval poslancům za plodné a zajímavé setkání.  
 
 
 


