Žákovský parlament – zápis ze schůzky
Místo:

hudebna

Datum:

16.10.

Čas:

7:15 – 8:00, 10:35 – 11:00

Program Malého ŽP 16. 10. 2018
1. Hra „Medvěd“ – rozesměj spolužáka
2. Hra „loučení – vítání“ – hra v kruhu – jeden (i více je na prostředku) vyberou si osobu z kruhu, ta se rozloučí
vlevo a vpravo a vymění se s tím, co byl vprostřed (podává se ruka a říká se jméno).
3. Výběr vytvořených tabulek prvků školy – vyhlášena soutěž o nejlepší tabulku
4. Plánování „odšťavňování“ – sháníme na zapůjčení odšťavňovač a sušičku na ovoce
Dobrovolníci (nahlásit učitelům, dohodnout si nahrazení zameškaného): David S., Terka K., Vojta F., Terka
Z., Kuba R., Andrea K., Tim H. – sraz v kuchyňce školy.
5. Hledání kandidátů, možnost mít řeč k „voličům“.
6. Aktivita na příště – Kryštof Rokos
7. Focení parlamentářů

Program Velkého ŽP 16. 10. 2018
1. Zopakování aktivit z Malého parlamentu
2. Stanoviska na věci ze schránky nápadů a důvěry:
• „zpětná zrcátka“ pro učitele se dělat nebudou – žáci by měli mít kázeň a budeme si důvěřovat.
• Zřízení výtahu pouze na základě tělesně postiženého žáka – jinak nebudeme líní a nebude vyhazovat
zbytečně peníze za zřízení výtahu
• Schránka protestů – pořízena nebude – i negativní věci budeme dávat do schránky důvěry nebo nápadů
– upozornění na správný postup při problémech – nejdříve zkusit řešit s dotyčným, pak až se obracet
výše (např. spor se spolužákem nejprve zkusit vyřešit s ním, pak s „nejbližším“ učitelem, třídním učitelem,
zástupcem a pak až s paní ředitelkou, což nezakazuje jít přímo za paní ředitelkou nebo jiným učitelem při
osobním přesvědčení, že tak by to bylo nejlepší, např. na základě vzájemné důvěry)
• Návrhem na školní ples se budeme dále zabývat
3. Odšťavňování
• 15. – 16. 10. (pondělí – úterý) výběr ovoce
• 17.10. (středa) – odšťavňování – dobrovolníci budou omluveni z výuky, od velké přestávky bude
prodej.
4. Připomenutí požadavků ze školní jídelny – parlamentáři by měli jít příkladem
•
•
•
•

Ve frontě a v jídelně nekřičet, zbytečně nepovídat – je pak velký hluk
Zvedat spadlé příbory – dát je do špinavého nádobí
Jemně a opatrně prvňáčky popohánět u okna, abychom se ve frontě zbytečně nezdržovali
Z jídelny NEVYNÁŠÍME ŽÁDNÉ JÍDLO (výjimka jsou tyčinky, ovoce, které ihned schovám do tašky a
odnáším si domů)
5. Soutěž o nejlepší tabulku prvků školy (inspirace ve vzhledu periodické tabulce prvků) – účastnit se mohou
jednotlivci, skupiny i celé třídy. Konec soutěže 30. 11. 2018 (hodnotné ceny – nejlepší tabulka bude vystavena
ve zvětšeném rozměru v hale školy)
6. Schránka důvěry a nápadů - pro všechny třídy a žáky školy je k dispozici u ředitelny školy– nebát se ji
využívat
7. Volba předsedy Žákovského parlamentu – výsledky:
1. Richard Krejčí 12 hlasů
2. Martin Smažík 10 hlasů
3. Tereza Zouharová 9 hlasů
4. Tereza Kušnírová, Jakub Rokos 8 hlasů
8. 1. 11. bude letošní první mezinárodní den FIDŽI
9.

PŘÍŠTÍ PARLAMENT 13.11.

