ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠK.
ROCE 2014/2015
Datum a místo konání: 7. října 2014; 13:00, sborovna ZŠ Píšť

PROGRAM
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18)

Filmové odpoledne
Bezpečnostní zámky na WC
Vánoční trhy
Možnost žáků chodit o velkých přestávkách ven
Více dnů na spaní ve škole
Odkaz na nové školní stránky ze starých
Šablony na třídních fotkách
Vídeň – návštěva obchodního centra PRIMARK
Školní rozhlas v jiném stylu + ztišení hudby
Zamykání tříd po vyučování
Školní orientační běh
Lavičky na chodbách
Příspěvky z Vánočních trhů
Knihovna s relaxační místností
Sběr papíru
MINIZOO (Vánoční trhy)
Síň slávy
Reálné volby na naší škole do školního parlamentu

1) FILMOVÉ ODPOLEDNE
Jak již bylo sděleno v minulém zápisu, FO bude mít na starosti 8. třída. Na tomto zasedání se pouze ustálilo
datum 26. ledna 2014.

2) BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY
Na tomto zasedání byla znova zmíněna prosba o nainstalování bezpečnostních zámků na dívčí i chlapecké WC.
Mělo by se jedna pouze o WC na vyšším stupni. Pan ředitel zvažoval tento nápad zrealizovat.

3) VÁNOČNÍ TRHY – OBČERSTVENÍ
Občerstvení na VT má vždy na starosti 9. třída. Aby nedošlo ke zbytečným konfliktům, že bude mít více tříd
stejných produktů na prodávání, má si 9. třída sestavit seznam produktů, které bude prodávat a tím pádem
žádný tento produkt nebude moct mít jiná třída. Dále, aby u kuchyňky, kde se v minulých letech vydávalo jídlo,
nevznikala zbytečně velká fronta, rozhodlo se, že se jídlo bude vydávat u kuchyňky, zatímco nápoje vedle v třídě
MŠ.

4) MOŽNOST ŽÁKŮ CHODIT O VELKÝCH PŘESTÁVKÁCH VEN
Zástupci z 8. třídy přišli na velice zajímavý nápad a to ten, že by se mohlo chodit o velkých přestávkách ven.
Podmínky budou, že se budou muset žáci samozřejmě přezouvat a tohoto nápadu budou moct využívat pouze
v případě, že bude venku nad 20°C.

5) VÍCE DNŮ NA SPANÍ VE ŠKOLE
9. třída, v rámci toho, že je na této škole poslední rok, dostala právo spát ve škole více než jeden den - to je 3
dny. Tohoto privilegia bude moct využívat pouze 9. třída a bude to platit každý školní rok.

6) ODKAZ NA NOVÉ ŠKOLNÍ STRÁNKY ZE STARÝCH
Zazněl dotaz, zda by bylo možno na starých školních stránkách uvést odkaz na nové školní stránky. Usnadní to
orientaci rodičů a všech navštěvovatelů školních stránek, kteří jsou doposud zvyklí na staré stránky.

7) ŠABLONY NA TŘÍDNÍCH FOTKÁCH
Každoroční třídní fotky mají na sobě rámeček, který se mnohým žákům nelíbí. Proto bude mít od tohoto roku
každá třída právo si říct, jestli tento rámeček u fotky bude chtít.

8) VÍDEŇ – NÁVŠTĚVA OBCHODNÍHO CENTRA PRIMARK
Jak již v minulém zápisu bylo zmíněno, pojedeme v prosinci na jednodenní zájezd do Vídně. Zazněla prosba, zda
bychom nejeli i do OC PRIMARK. Tato prosba byla jednoznačně a výstižně schválena. OC PRIMARK se vyznačuje
hlavně prodejem levného a stylového oděvu.

9) ŠKOLNÍ ROZHLAS V JINÉM STYLU + ZTIŠENÍ HUDBY
Pan Steffek přišel s nápadem, že by co druhý týden mohlo být vysílání šk. rozhlas v nějakém stylu – například –
hiphop, rock, pop atd. Takže by se pouštěli písničky v tomhle stylu a každý žák by měl přijít v tomto stylu
oblečený. Kdo takto bude oblečený, nebude zkoušen. Dále zazněl požadavek, aby se pouštění hudby ztišilo.

10)

ZAMYKÁNÍ TŘÍD PO VYUČOVÁNÍ

Z důvodu bezpečnosti se budou po ukončení vyučování zamykat všechny třídy, aby nedošlo k odcizení dražších
předmětů žáků, které mají ve třídách.

11)

ŠKOLNÍ ORIENTAČNÍ BĚH

Dne 10. 10. se na naší škole uskutečnil orientační běh. Zúčastnili se ho žáci 3. až 9. třídy. Vyhodnocení proběhlo
dne 14. 10. 2014.

12)

LAVIČKY NA CHODBÁCH

Před několika lety bývaly na chodbách u každé třídy lavičky. Za pana Hampla se tato „tradice“ zrušila, ovšem na
tomto zasedání jsme si zavzpomínali a řekli jsme si, že lavičky na chodby opět vrátíme. Od 7. října tudíž zase
můžeme uvítat lavičky před každou třídou na vyšším stupni.

13)

PŘÍSPĚVKY Z VÁNOČNÍ TRHŮ

Každoroční tržbu z Vánočních trhů vždy škola rozděluje. 50% z výdělku si vždy vezme daná třída, se zbylými
50ti% se nakládá každým rokem jinak. Pan ředitel se táže, jak bychom mohli těchto zbylých 50% využít. Bylo by
vhodné, aby investice měla charitativní podtext.

14)

KNIHOVNA S RELAXAČNÍ MÍSTNOSTÍ

Naskytl se nápad k naší současné školní knihovně vytvořit relaxační místnost, kde si budou moct žáci v plném
pohodlí a klidu číst své oblíbené autory a popíjet při tom čaj, či se jinak hostit. Tento nápad už prošel realizací a
žáci ho aktivně využívají.

15)

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru na naší škole pokračuje již druhým rokem. Rodiče a žáci mají opět možnost místo vyhazování
kartónu a papíru tyto recyklovatelné zdroje přinést do školy a šetřit tak životní prostředí. Škola za tento sběr
dostane finance, na což chtěl pan ředitel upozornit – čím více papíru a kartónu doneseme, tím více financí škola
utrží a bude moct pro své žáky koupit kvalitnější vyučovací pomůcky.

16)

MINIZOO

Minizoo, které můžeme každoročně vidět v malé tělocvičně naší školy během Vánočních trhů, se stalo již
tradicí. Jelikož tento rok nemá žádná starší třída pro tuto atrakci volné ruce, rozhodla se tohoto ujat 7. třída.

17)

SÍŇ SLÁVY

Pan ředitel přišel s nápadem, abychom na naší škole vytvořili jakousi síň slávy, ve které by byly vyobrazeny
portréty žáků, kteří měli na vyšším stupni na vysvědčení samé jedničky. Každý takový žák, který bude mít samé
jedničky, také dostane věcnou odměnu.

18)

REÁLNÉ VOLBY NA NAŠÍ ŠKOLE DO ŠP

Na přelomu května/června by se na naší škole měli uskutečnit reálné volby do ŠP. Každý žák si tedy bude moct
vybrat, koho přesně bude chtít mít ve ŠP jako svého zastupitele.

Zapsal: Robin Bedrunka
14/10/2014

