Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 11
který se konal 21.5. 2018
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
2.tř. – David Ptáček
3.tř. – Štěpán Šotek, Jakub Vojáček
4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková
5. tř. – Ondřej Zeman, Martin Hnízdil
6. tř. –
8. tř. - Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková
9. tř. – Dominik Bartůněk, Simon Fruhstorfer

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, seznámení s programem
2.) zhodnocení projektového dne ŠVÝCARSKO V CHRAŠTICÍCH
3.) Den úsměvů/ Pyžamový den
4.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd
5.) naplánování příští schůzky ŽP a ukončení zasedání

1.)
2.)

3.)

4.)

5.)

Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem
zasedání.
Parlamenťáci zhodnotili projektový den ŠVÝCARSKO V CHRAŠTICÍCH – projekt se
všem velmi líbil, někteří měli problém spolupracovat s ostatními členy ve skupině
(především starší s mladšími), prezentované informace jednotlivých skupin byly pro
všechny velmi přínosné, každý si z toho něco odnesl; pozitivně hodnotili i oběd
Vzhledem k tomu, že byla z provozních důvodů minulá schůzka zrušena a do konce
školního roku zbývá velmi málo času (mnoho dní obsazeno již naplánovanými
školními akcemi, třídními výlety), rozhodli se členové parlamentu plánované akce Den
úsměvů a Pyžamový den odložit na další školní rok (podzim)
Témata diskuse:
Ochucené mléko ve školní jídelně – žáci páté třídy vznesli dotaz, zda by se mohlo
v jídelně opět podávat ochucené mléko (banán, jahoda,…), jako tomu bylo dříve –
dotaz předán paní ekonomce Galážové
Filmový kroužek – někteří žáci by v nabídce kroužků na příští rok uvítali Filmový
kroužek – předáno pověřeným osobám
Spaní ve škole pro parlamenťáky – parlamenťáci by rádi společně strávili jedno
odpoledne hraním her, popřípadě grilováním nebo cyklovýletem; toto odpoledne by
završili spaním ve škole – do příští schůzky naplánovat podrobnosti, upřesnit datum,
zjistit zájem
Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 11.6.2018. Zasedání bylo
ukončeno.
Zapsala: Jana Břicháčková

