Žákovský parlament
24. 4. 2018, 7: 15 hod.
1.




Kontrola bodů z minulého setkání
Chování žáků z 9. B vůči žákům ze 7. A v šatnách je již v pořádku
Stůl do kuchyňky dodán
Školní klub pro 2. st. bude od příštího roku fungovat od listopadu do března mezi 12. 45 – 14.
30 hod.

2. Akce školy:
 1. a 8. 5. Státní svátky (pondělí před svátky probíhá vyučování)
 3. 5. – Wroclaw - školní exkurze
 14. 5. - 17. 30- 19. 00 hod. přednáška pro rodiče Kyberšikana, rizika spojená s užíváním
sociálních sítí, konkrétní dopad na chování dětí na sociálních sítích z pohledu trestního práva
 16. 5. Kytičky „Boj proti rakovině“ – 30 Kč za kytičku (4 žákyně z 8. tříd budou prodávat)
 20. a 21. 5. odjezdy do Anglie
 23. 5. – interní přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou IT
 26. 4. FORUM MLADÝCH v KD Ládví – 2 žáci za školu, od 9 – 12 hod., prezentace vlastních
nápadů na zlepšení života mladých na Praze 8, popř. připomínky, co se nelíbí (vybráni 2 žáci
z 9. tříd)
3. Ostatní informace
 Poděkování všem zúčastněným při zápisu do 1. tříd
 Velký nepořádek v atriu po velké přestávce (dodáme další 2 koše), v případě nezlepšení
pořádku se nebude v atriu svačit
 Rozmohlo se vyhazování různých věcí z oken ven (binec kolem celé školy)
 Zdravit všechny zaměstnance školy
 Web stránky, okno Rodiče, a zde je nabídka táborů a příměstských táborů
 9. třídy v posledním týdnu rozloučení na parníku v odpoledních hodinách, objedná paní
zástupkyně
4. Dotazy a připomínky žáků



Opět výskyt vos v atriu
Žákům se nelíbí, když jiní žáci vyrývají na dveře na toaletách sprosté znaky a texty na dveře.

Ředitelka školy se bude dotazy, prosbami a stížnostmi žáků zabývat a bude se snažit všechny
záležitosti vyřešit ku prospěchu všech.
Nepřítomní zástupci tříd: 3. D a 5. C
Termín příštího setkání: 30. 5. 2018, 7: 15 hod. ve sborovně školy
V Praze dne: 26. 4. 2018
Zapsala: Mgr. Simona Škaloudová

