3. Zápis školního parlamentu za dne 8.1.2015

Program:
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd.
2. Hodnocení školních aktivit za období prosinec-leden.
3. Poděkování ředitelky školy za akci „Vánoční těšení“
4. Připomenutí pravidel používání Wifi free připojení, důsledky nedodržení dle školního řádu
(čl.4. bod d,)
5. projekt žáků „Náš den“
6. Projekt média a komunikace ve škole.
7. Požadavky do budoucí modernizace školy

Ad. 2. Hodnocení školních aktivit – Všechny třídy odevzdaly příspěvky do školního časopisu v termínu.
Šéfredaktor Lukáš Brož, žádá zástupce tříd, aby odevzdávali příspěvky na emailovou adresu
v elektronické podobě. Zadání témat pro lednové číslo časopisu. Mladší ročníky ve spolupráci s třídní
učitelkou.
Ad. 3. Děkuji všem žákům, učitelům a technickým zaměstnancům naší školy za přípravu výrobků,
reklamu, organizaci, prodej a zajištění skvělé atmosféry při konání akce „Vánoční těšení“. Děkuji
rodičům za podporu činnosti školy. Báječné fotografie zachycující všechny účastníky v akci jsou
umístěny na webových stránkách školy. Děkuji Policii ČR za pomoc při bezpečnosti a preventivní
činnosti v rámci programu „Prevence kriminality“

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. Třída p. učitelky Mgr. Ilony Kadrabové (5. tř.) navrhla a parlament odhlasoval konání
Projekt - barevný den. Zvoleny barvy „Žlutá – modrá“, kdy žáci i učitelé budou oblečeni ve vybraných
barvách školy. Soudržnost, sounáležitost. Termín konání akce 23. 1. 2015
žákyněmi 5tř. Kateřinou Badeovou a Pavlou Doležalovou byla navržena anketa pro všechny žáky
školy o „Nejlepšího zaměstnance měsíce“ – prostor pro zveřejnění na desce cti – vytvoří vedení do
konce měsíce ledna – uzávěrka 29.1.2015. Anketu připraví a zpracuje 9.tř.
„ Lyžařský kurz“ – 21.2.-28.2.2015 Černá Říčka v JIZERSKÝCH HORÁCH
Celoškolská soutěž

1. stupeň DÁMA
2. stupeň PIŠKVORKY

Termín konání bude upřesněn

Ad. 6 Všechna školní média vytváří propagační materiály v návaznosti na konání školních akcí po
zpracování uveřejňují na web stránkách školy. Časopis Bang, bang“ bude k dispozici ve třídách,
rodičům k nahlédnutí ve vestibulu školy. Zveřejněna barevná verze časopisu na web stránkách.
Uzávěrka časopisu 19.1.2015
Zpracování filmu z vánoční akce vytvoří žák 9.tř. Martin Motyčka s p. uč. Hauznerem

Ad.7 Další požadavky do modernizace a oprav školy
 nové šatní skříně
 oprava školního hřiště – v jednání
 PC do družiny - splněno
 sběr - splněno
automaty – zdravá výživa

Termín dalšího jednání parlamentu 5. 2. 2015

