Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2016/2017

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 5
který se konal 16. 03. 2017
Přítomni: 4. tř. – Ondra Zeman, Vojta Vogeltanz
5. tř. – Kristýna Bočanová, Bára Skuhrovcová
7. tř. – Jára Loucký, David Rada
8. tř. – Sandra Nováková, Simon Frustofer
9. tř. – Filip Fára, Terka Volfová
Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková
Program: 1.) Přivítání členů žákovského parlamentu
2.) Odpovědi na otázky a úkoly z minulého jednání
3.) Řešení nových nápadů ze stran jednotlivých tříd
4.) Ukončení parlamentu a pořízení nové fotky ŽP
1.) Parlament byl přivítán jak ze strany předsedy parlamentu, tak ze strany
pedagogického sboru. Po zahájení se začaly řešit odpovědi na otázky a úkoly z
minulého jednání
2.) Z minulého jednání byly probírány následující body:
- pouštění písní na hale o přestávkách – zamítnuto z důvodu nedostatečného zájmu
žáků
- omezení používání telefonů na naší škole – zamítnuto – I.stupeň si ponechá již
dříve nastavená pravidla a II. stupeň omezit používání telefonu nechce
3.) Na parlamentu se jako každé jednání probíraly také nové věci jako například:
- školní políčko (záhon) – návrh, aby si žáci na školní zahradě založili malý záhon, na
kterém by pěstovali zeleninu, popř. květiny, které by se dále využily při různých
školních akcích; o záhon by se starali žáci sami (nutná pravidla) – návrh odložen do
příští schůzky parlamentu, zástupci parlamentu zjistí souhlas či nesouhlas u spolužáků,
popř. sestaví pravidla
- společné snídaně – po společné diskusi zamítnuto z důvodu několika překážek
(hygienické požadavky, organizační zajištění, finanční zajištění,…)
- talentová soutěž CHRAŠTICE MAJÍ TALENT – návrh za pořádání talentové soutěže
pro žáky naší školy (v minulosti již pořádána) – zástupci mají za úkol zjistit zájem či
nezájem u spolužáků
- noc s Andersenem pro 2.stupeň – zástupci společně s ostatními spolužáky mají za
úkol do příští schůzky sepsat návrhy témat, požadavků a případného programu této
akce
4.) Parlament se rozloučil a byl rozpuštěn s několika dalšími úkoly na příští jednání.
Na závěr byla pořízena nová fotografie ŽP z důvodu odchodu zástupkyně 8. třídy
Anety Polívkové na jinou školu a příchodu nového zástupce Simona Fruhstorfera.
Zapsal (a): FÁRA Filip

