1. schůzka školního parlamentu 2017/2018
Zápis z jednání 2. října od 13:45
Přítomnost: 10 poslanců
Program: 1) představení jednotlivých zástupců tříd
2) náplň práce poslance školního parlamentu
3) cíle školního parlamentu
4) různé
Zvolení zástupci jednotlivých tříd:
5. B Tomáš Hofman, David Kalinič
6. A Nikola Fyrbasová, Jarmila Horvátová
7. B André Schwarz, Daniel Maška
8. A Marie Smoluchová, Adéla Fyrbasová
8. B Aneta Janová, Filip Kastner
9. A Anna Kaššáková, David Šimek, Adam Eschka
Náplň práce poslance školního parlamentu:
- poslanec je prostředníkem mezi třídou a školním parlamentem
- prezentuje zájmy a podněty své třídy před školním parlamentem
- prezentuje třídě témata řešená v rámci školního parlamentu a seznamuje ji s
aktuálním děním
Cíle školního parlamentu:
- harmonické a bezpečné školní klima
- dobré vztahy mezi žáky a učiteli
- fungující komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy
- zkvalitnění školního prostředí

Různé:
- žádné podněty jednotlivých tříd nebyly podány
Pravidelné schůzky budou probíhat každé první pondělí v měsíci. Další schůzka proběhne
6. listopadu od 13:45.

2. schůzka školního parlamentu 2017/2018
Zápis z jednání 6. listopadu od 13:45
Přítomnost: 13 poslanců
Program: 1) volba předsedy a místopředsedy školního parlamentu
2) společné fotografování
3) ničení školního majetku
4) dozorové služby u WC na chodbách
5) různé
Volba předsedy a místopředsedy:
Předsedkyní školního parlamentu byla zvolena Anna Kaššáková z 9. A, místopředsedou byl
zvolen David Šimek z 9. A.
Ničení školního majetku
Poslanci znovu seznámí své spolužáky se slušným chováním na třídnické hodině. Veškerý
zničený nábytek bude viníkem plně uhrazen a žák bude potrestán veřejnými pracemi ve škole.
Dozorové služby u WC na chodbách
Vzhledem k opakujícímu se nepořádku na WC a poničenému vybavení budou jednotlivé třídy
dohlížet na pořádek na WC. Dohled budou držet žáci 8. a 9. ročníku, střídat se budou po
14 dnech. Rozpis 13. 11 – 24. 11 třída 9. A, 27. 11 – 8. 12 třída 8. A.
Různé
- kázeňské postihy za ničení školního majetku – veřejné práce
- nastavení topení ve třídách na stupeň 3 – zařídí pan školník
- zhasínání světla ve třídách o přestávkách – úspora elektrické energie
- wifi v jazykových učebnách – problémy se současnou kapacitou školní sítě
- venkovní učebna – žádost o sponzorský dar?
- stojan na kola – pořízení jaro 2018, umístění na dvoře školy
- hudba v rozhlase školy – technické možnosti?
- nové tabule – zařazené ve finančním plánu školy, postupná obnova
- zamykání na záchodech – není možné z bezpečnostních důvodů – výroba visaček na kliky
Další schůzka proběhne v pondělí 4. prosince od 13:45.

