5. Zápis školního parlamentu ze dne 5.3.2015
Program:
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd.
2. Hodnocení školních aktivit za období únor.
3. Příprava školních akcí „Den naruby“, „Desko-hraní“, „X-Faktor“
4. Upozornění a zopakování pravidel používání Wifi free připojení.
5. Projekt „ Bezpečnost žáků ve školní budově“, „ Obědy pro děti“ nadace Women for
Women.
7. Požadavky do budoucí modernizace školy
6. Velikonoční jarmark
Ad. 2. Hodnocení školních aktivit – vázne termín odevzdání příspěvků do školního časopisu
v termínu. Šéfredaktor Lukáš Brož, žádá zástupce tříd, aby odevzdávali příspěvky na emailovou
adresu v elektronické podobě. Zadání témat pro březnové číslo časopisu. Mladší ročníky ve
spolupráci s třídní učitelkou. Poděkování týmu školního rádia za zpracování rozhlasového
vysílání.
Ad. 3. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům a přátelům školy se oznamuje, že dne
18.3. pod vedením zkušených matadorů v učitelském sboru naší školy proběhne realizaci báječné
akce „X-Faktor“ – finále, při které budou zároveň vyhlášeny výsledky „Desko-hraní“, „Sběru“ a
sbírky pro opuštěná zvířátka „Psí kožíšek“ pro psí útulek v Řepnici.
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“ budeme podávat na MŠMT, týká se
kamerového systému u všech vchodů do budovy, zabezpečení vchodu do družiny a na pozemek
školy. Zažádali jsme nadaci Women for Women o zajištění obědů pro další žáky naší školy.
Ad. 6. Připravuje se Velikonoční jarmark. Pracovní dílničky ve všech třídách a prodej
velikonočních výrobků a pomlázek. Akce proběhne 31.3. ve vstupní hale. Pozváni jsou rodiče,
prarodiče a přátele školy.
žákyněmi 5tř. Kateřinou Badeovou a Pavlou Doležalovou byla navržena anketa pro všechny žáky
školy o „Nejlepšího zaměstnance měsíce“ – prostor pro zveřejnění na desce cti. Anketu připraví
a zpracuje 9. tř. Vítězem ankety za měsíc únor byla p. učitelka Mgr. Lucie Dovolilová gratulujeme
Celoškolská soutěž X-Faktor – finále proběhne 17.3. od 10.hod. v tělocvičně za přítomnosti všech
žáků,učitelů, rodičů a přátel školy. Vyhlášení sbírky „Psí kožíšek“ pro opuštěná zvířata útulku
v Řepnici. Vyhlášení výsledků v „Desko-hraní“, „Sběru“ a předání cen vítězům.
Parlament připravil další netradiční den „ Den naruby“ termín konání 27.3.2015. Koordinátor:
třídní učitelé jednotlivých tříd, zástupci parlamentu – výuka dle stávajícího rozvrhu, trošku jinak,
„naruby“.

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 25.2.2015
Zpracování filmu z vánoční akce vytvoří žák 9.tř. Martin Motyčka s p. uč. Hauznerem
Ad.7 Další požadavky do modernizace a oprav školy
∙ Sportovní utkání – výzva všem ZŠ v Ústí nad Labem – pořadatel ZŠ Neštěmická
∙ výmalba uč. Chemie - Splněno

Termín dalšího jednání parlamentu 9. 4. 2015

