5. Zápis školního parlamentu ze dne 9.4.2015

Program:
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd.
2. Hodnocení školních aktivit za období březen.
3. Poděkování ředitelky školy za školní akci „Den naruby“, „Desko-hraní“, „X-Faktor“, sbírku „ Psí
kožíšek“
4. Upozornění a zopakování pravidel používání Wifi free připojení.
5. Projekt „ Bezpečnost žáků ve školní budově“, „ Obědy pro děti“ nadace Women for Women.
6. Velikonoční jarmark
7. Požadavky do budoucí modernizace školy
Ad. 2. Hodnocení školních aktivit – vzhledem k tomu, že stále vázne termín odevzdání příspěvků
do školního časopisu, budou zvoleni třídní tiskoví mluvčí, aby zajistili dodržování termínů pro
odevzdání příspěvků do školního časopisu. Šéfredaktor Lukáš Brož, žádá tiskové mluvčí, aby
odevzdávali příspěvky na emailovou adresu v elektronické podobě. Zadání témat pro dubnové
číslo časopisu:
2.tř – obrázek
3.tř – říkadla, pranostiky
4.tř - obrázkový příběh
5.tř – křížovky (Kateřina Badeová – hudba)
6.tř – hudební trendy
7.tř – skauting – akce ve školní tělocvičně
8.tř – rozhovor
9.tř – trendy, novinky
Mladší ročníky ve spolupráci s třídní učitelkou.
Poděkování ředitelky školy za výbornou práci týmu školního rádia Parádní škola za zpracování
rozhlasového vysílání, týmu TV32 za zpracování filmu „Velikonoční jarmark“, a týmu časopisu
Bang, bang za kvalitní a pravidelně tištěné příspěvky.
Ad. 3. Děkuji všem žákům, pedagogickým pracovníkům naší školy za přípravu a realizaci
báječných školních akcí, „Desko-hraní“, „X-Faktor“, „ Psí kožíšek“ za skvělou atmosféru
projektového učení „Den naruby“, kterou připravili učitelé a asistenti pedagogů. Fotografie
z akce umístěny na webových stránkách školy.
Celoškolská soutěž X-Faktor – finále proběhla 18. 3. 2015 v tělocvičně školy za přítomnosti všech
žáků. Pod profesionálním vedením moderátorky Mgr. Jindry Sttoleové, hudbu a zvuk zajistil Mgr.
Rudolf Bitala, organizaci řídil Mgr. Jan Maxa a úpravu tělocvičny připravili žáci 9. A 8. tříd.
Děkujeme. Proběhlo také vyhodnocení sbírky „ Psí kožíšek“ pro opuštěná zvířata v útulku
v Řepnici.
Poděkování, které jsme obdrželi:
Dobrý den,
Moc děkujeme všem za pomoc opuštěným psům a kočičkám! Paní ředitelce, Vám, učitelům i
žákům a jejich rodičům za krásnou akci, kdy jste nezapomněli ani na zvířata! Veliké díky za vše!!!
S pozdravem, vděční majitelé soukromého útulku, Miluše a Marek Maskulanisovi

Ad. 4. Wifi používáme ve volných chvílích, které jsou vymezeny přestávkami. Zřídili jsme brzdící
zóny na chodbách, které pro tuto činnost využíváme. Řídíme se školním řádem. Před vyučovací
hodinou odevzdáváme tel. do košíku umístěném na katedře a po hodině si je opět vyzvedneme.
Trénujeme tak svou vůli a dáváme najevo pozornost při výuce.
Ad.5. Projekt „ Bezpečnost žáků ve školní budově“ jsme podali 3. 4. 2015 na MŠMT, týká se
kamerového systému u všech vchodů do budovy, zabezpečení vchodu do družiny a na pozemek
školy. Připravujeme též zabezpečení vstupu do školy čipy, karty. Nadaci Women for Women
podepsala smlouvu o příspěvku na obědy pro další žáky naší školy. Od 1. 4. 2015 obědvá z
finančního příspěvku této nadace již 11 žáků z naší školy☺
Ad. 6. Velikonoční jarmark. Pracovní dílničky, které připravili naši skvělí učitelé, proběhl ve všech
třídách. Akce se uskutečnila 31. 3. 2015 ve vstupní hale, kde se prodávaly velikonoční výrobky a
pomlázky z dílniček našich žáků. Pozvání přijali rodiče, prarodiče a všichni přátelé školy.
Děkujeme za finanční podporu našich tvořivých umělců ve všech třídách ☺
Parlament připravil další netradiční den „ Den klobouků“ termín konání 24. 4. 2015.
Koordinátor: třídní učitelé jednotlivých tříd, zástupci parlamentu – výuka dle stávajícího rozvrhu,
kladen důraz na společenské chování. Povoleny jsou klobouky jakéhokoli druhu a módního
období, profesní čepice. Dámy mohou mít i rukavičky. Pravidla: pánové při pozdravu smeknou
klobouk a v místnosti klobouk sundají. Dámy si nechávají klobouk na hlavě po celý den☺. Těšíme
se, že si zase užijeme legraci. Součástí je soutěž o nejkrásnější a nejnápaditější klobouk školy ☺
Nominace se účastní nejkrásnější klobouky ze všech tříd.
Parlament navrhl jako téma dalšího netradičního dne „ Den siamských dvojčat“ – pravidla:
respekt jeden k druhému, vzájemná ohleduplnost, vcítění, spolupráce, koordinace činnosti.
Termín konání 29.5.2015

Všechna školní média vytváří propagační materiály v návaznosti na konání školních akcí, po
zpracování, je zveřejňují na webových stránkách školy. Časopis Bang, bang“ bude k dispozici ve
třídách, rodičům k nahlédnutí ve vestibulu školy. Zveřejnění barevné verze časopisu na webových
stránkách. Uzávěrka časopisu 15.4.2015
Ad.7 Další požadavky do modernizace a oprav školy
∙ Příprava dotačního titulu a vybavení pro sportovní tým florbalu na naší škole
Příprava dotačního titulu Guerilla gardening (umělecká tvorba na sídlišti – v loňském
roce autobusové zastávky)
∙ Výměna zářivek v chodbách pavilonu U1,U2 – úspora energie

Termín dalšího jednání parlamentu 6. 5. 2015

