Žákovský parlament
27. 2. 2018, 7: 15 hod.
1.




Kontrola bodů z minulého setkání
Zvonění - upraveno
Automat nebude, zbytečně drahé, lepší je si zapomenutou věc vypůjčit od kamaráda
Skříňky 6. B již fungují

2. Akce školy:
 13. 3. Den otevřených dveří od 8 – 17 hod.
- žáci 8. a 9. tříd budou během dne provázet návštěvníky po škole (požadováno formálnější
oblečení, ne džíny!)
 23. 3. termín odevzdání kraslic do soutěže O Glowackého kraslici, na příštím žákovském
parlamentu budou zástupci tříd do ŽP tvořit porotu a vyhodnocovat nejhezčí kraslice, viz
leták na webu školy
 29. 3. Velikonoční prázdniny
 30. 3. státní svátek Velký pátek
 V některý den před Velikonočními prázdninami bude ve škole ještě akce rodičů s dětmi při
pletení pomlázek a ochutnávka upečených velikonočních dobrot
3. Ostatní informace
 Zákaz chození žáků o přestávkách do šaten, přístup mají jen ti, kteří si půjdou pro cvičební
úbor. V šatnách není určen dohled nad žáky, nesmí tam tedy nikdo o přestávkách pobývat, a
ani se tam zbytečně po vyučování zdržovat.
 Opět velký nepořádek na toaletách, všude vytahaný nepoužitý toaletní papír a papírové
ubrousky na utření mokrých rukou, žáci si neváží tohoto komfortu. Bude-li se opakovat,
nebudou ubrousky do zásobníků příště dodány.
 Extrémní nepořádek na chodbě v přízemí po žácích čekajících na hodiny před IKT a Př –
nedojde-li k nápravě, omezíme svačení na chodbě
 Práskací kuličky pod záchodovými prkýnky na dívčích toaletách v přízemí a v 1. patře budovy
A (2. stupeň) – POZOR! Bude přísně trestáno!
1) Nošení nebezpečné věci do školy
2) Ničení majetku školy
3) Zdravotní újma žáka
 Opět upozorňujeme, že odchod žáků domů bez písemné omluvy NENÍ MOŽNÉ (neomluvené
hodiny)
 Používání mobilních telefonů je zakázáno během celého pobytu žáka ve škole! Při použití
MT bude žákovi uděleno ihned NTU.
Ředitelka školy se bude dotazy, prosbami a stížnostmi žáků zabývat a bude se snažit všechny
záležitosti vyřešit ku prospěchu všech.
Termín příštího setkání: 27. 3. 2018, 7: 15 hod. ve sborovně školy
V Praze dne: 27. 2. 2018
Zapsala: Mgr. Simona Škaloudová

