
2. Zápis školního parlamentu ze dne 22.10.2015  

  

Program: 
1. Úvodní přivítání s jednotlivými zástupci tříd. 
2. Příprava a organizace „Den siamských dvojčat“  
3. Příspěvky tříd do školního časopisu 
4. Upozornění a zopakování pravidel používání automatu na nápoje v chodbách U1, U2 
5. Požadavky do budoucí modernizace školy  
6. Různé 

Ad. 2 „Den siamských dvojčat“ dne 27.10.2015 
- Učíme se dle rozvrhu 
- Vytvoříme dvojice, trojice 
- Na připoutání použijeme širokou gumu (připoutáni budeme za ruce) 
- Výuka- jeden píše, druhý mluví (další vyučovací hodinu dojde k výměně) 
- Při zkoušení – odpovídáme oba dva – výsledná známka je společná známka 
- Přestávky - pohybujeme se pomalu a opatrně, jsme poučeni o bezpečnosti pohybu ve škole 
- Použití toalety – každý sám – dodržujeme hygienické návyky (mytí rukou), druhé dvojče čeká 

před toaletou) 
Trénujeme: Ohleduplnost, spolupráci, dodržování pravidel, přátelství 
 
 
Ad. 3. Šéfredaktor Lukáš Brož, děkuje tiskovým mluvčím jednotlivých tříd i vyučujícím u mladších 
ročníků za výbornou spolupráci při přípravě jednotlivých čísel časopisu a včasném odevzdání 
příspěvků. 
 
Ad. 4. V pavilonu U1, U2 jsme zřídili automat s teplými nápoji. Pravidla pro konzumaci nápojů: nápoj 

konzumujeme pouze v místech k tomu určených především v odpočinkových zónách v hale vstupu 

školy, v blízkosti automatu. Při konzumaci stojíme, nebo sedíme, abychom předcházeli vylití nápoje a 

znečištění prostor školy, trénujeme komunikaci a konzumaci nápoje.   

 

Ad.5  Další požadavky do modernizace a oprav školy 

 Šatní skříně 

 Oprava školních družin 

 Oprava školních dílen 

 Stojan na kola před školou 

 

Ad. 6 Vytvoření kniho-budky – shromaždiště knih ve sborovně, můžeme nosit nepotřebné knihy a 

časopisy, po konzultaci s rodiči. 

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 15.11.2015  

     Termín dalšího jednání parlamentu:  12. 11. 2015 



 


