ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠK. ROCE
2014/2015
Datum a místo konání: 4. listopadu 2014; 13:45, sborovna ZŠ Píšť

PROGRAM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Školní rozhlas
Instalování žaluzií do oken ve Školní jídelně
Výměna dvou dveří v šatnách TV
Nový způsob posílání příspěvku na vozík pro Lukáška
Více dnů na spaní ve škole – 8. třída
Rozdělení financí z Vánočních trhů
Vánoční zájezd do Vídně

1) ŠKOLNÍ ROZHLAS
Pouštění hudby v jiném stylu, jak bylo uvedeno v minulém zápisu, bylo pouze pozměněno a to pouze tak, že se nebude hudba
v určitém stylu pouštět co 2 týdny, ale pouze první pátek v měsíci.

2) INSTALOVÁNÍ ŽALUZIÍ DO OKEN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Bylo by vhodné, aby byli v prostorách školní jídelny instalovány žaluzie. Během obědvání svítí slunce nepříjemně do očí a
narušuje tak klidné stravování.

3) VÝMĚNA DVOU DVEŘÍ V ŠATNÁCH TV
Pan ředitel má v plánu vyměnit dvoje prokopnuté dveře v šatnách TV. Jsou tak prokopnuty, že lze skrze ně vidět. Díra ve dveřích
narušuje soukromí žáků.

4) NOVÝ ZPŮSOB POSÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA VOZÍK PRO LUKÁŠKA
Jelikož na odeslání balíku s víčky pro Lukáška jsou zapotřebí velké finance, rozhodl se pan ředitel, že musíme najít jiný způsob.

5) VÍCE DNŮ NA SPANÍ VE ŠKOLE – 8. TŘÍDA
Po minulém návrhu, že pouze 9. třída může spát ve škole vícekrát, pronesla tento návrh i 8. třída. Tento návrh byl jednoslovně
zamítnut.

6) ROZDĚLENÍ FINANCÍ Z VÁNOČNÍCH TRHŮ
Na tomto zasedání bylo poznamenáno, že částka 5000kč z celkového výdělku tříd při Vánočních trzích bude použita na nákup
nových knih do školní knihovny.

7) VÁNOČNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ – NÁVŠTĚVA OC PRIMARK
Kvůli problémům, které by mohli vzniknout při parkování autobusu, který máme na tento zájezd objednaný, bohužel při tomto
zájezdu nebudeme moct navštívit obchodní centrum Primark.

Zapsal: Robin Bedrunka
10/11/2014

