Žákovský parlament
27. 3. 2018, 7: 15 hod.
1. Kontrola bodů z minulého setkání
 Soutěž „O Glowackého kraslici“ – vyhodnocena porotou tvořenou žáky 9. ročníku a dvěma
pedagogy, ve středu vyhlásí paní ředitelka vítěze rozhlasem a budou oceněni o velké
přestávce před břízou.
 Pořádek na chodbě v přízemí je lepší, děkuji.
2. Akce školy:
 29. 3. Velikonoční prázdniny
 30. 3. státní svátek Velký pátek, 1. 4. Velikonoční pondělí
 zápis do 1. tříd – termíny 9. a 16. 4. 2018 (9. 4. pomoc žáků z 8. a 9. tříd s provázením rodičů
a dětí během zápisu)
 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)
 v týdnu po Velikonocích bude probíhat montáž 6 nových interaktivních tabulí (finančně
podpořeno ÚMČ Prahy 8)
3. Ostatní informace
 Poděkování všem zúčastněným při velikonoční a jarní výzdobě školy
 Velký nepořádek
26. 3. - v přízemí utržený hasicí přístroj
- v 1. patře zaneřáděná toaleta
- ve 2. patře utržené umyvadlo
Ani v jediném případě se nikdo nepřiznal, nepřišel nahlásit případné nechtěné rozbití.
 Nepředbíhat ve frontě na obědy (stížnost na žáky 8. ročníků)
4. Dotazy a připomínky žáků






Děvčata z 9. B obtěžují v šatně před tělesnou výchovou děvčata ze 7. A
Žádost o přidání stolu na práci do cvičné kuchyňky
9. třídy poděkovali za program prevence rizikového chování „Buď toho součástí“
Připomínka k nepřehlednosti školních webových stránek – Bude konzultováno s IT odborníky
Setrvání žáků před odpoledním vyučováním ve škole – Není možné, není zařízen dohled,
v příštím roce uvažujeme o Školním klubu pro 2. stupeň

Ředitelka školy se bude dotazy, prosbami a stížnostmi žáků zabývat a bude se snažit všechny
záležitosti vyřešit ku prospěchu všech.
Termín příštího setkání: 24. 4. 2018, 7: 15 hod. ve sborovně školy
V Praze dne: 27. 3. 2018
Zapsala: Mgr. Simona Škaloudová

