Žákovský parlament
29. 5. 2019, 7. 15 hod.
……………………………………………………………………………………………………………………....

1. Důležité informace o změně chodu parlamentu v školním roce 2019/2020
-

Parlament se bude konat ve školním divadle.
Povedou ho s největší pravděpodobností p. uč. Balážová a p. uč. Vilím a další osoba
mimo školu.
Na parlamentu se nebude řešit pouze škola, ale dění v našem okolí, politická témata
vhodná k věku žáků.
Z celého setkání se poté vytvoří školní časopis v papírové a elektronické formě, který
bude vycházet každý měsíc, cena bude cca 20 Kč.

2. Sdělení zástupců ŽP žákům
-

Učitelé musí po skončení vyučování vodit žáky do ŠJ, pokud se tak nestane, vzniká před
ŠJ neskutečný chaos.
Koloběžky se musí ukládat za školní výtah.
Ze školního budgetu 30 000 Kč bude řešeno parkování na kola a koloběžky.
Kdokoliv, kdo bude viděn v šatnách v době vyučování i o přestávkách bez dovolení
učitele, má ihned napomenutí třídního učitele.
Připomenutí o tom, že se blíží konec školního roku a žáci by si měli opravit špatné
známky! Známky musí být uzavřeny do 21. 6. 2019 do 12: 00 hod.
Žáci se mají společně na TH zamyslet nad tím, co za akce se jim za tento školní rok líbily,
jaké akce by doporučili budoucím ročníkům 1. a 2. stupně a jak by si představovali chod
příštího školního roku.

3. Dotazy, pochvaly a stížnosti ze strany žáků
-

-

9. A - jídla do škol balená v plastech jsou velice neekologická, společně jako třída
napíšeme na hodině českého jazyka email, který poté zašleme firmě, která nám jídla
poskytuje.
9. A - děkuje za přijímací zkoušky nanečisto.
9. a 8. třídy - děkuji za možnost zúčastnit se výměnného pobytu v Berlíně.

Termín příštího setkání: 26. 6. 2019 v 7.15 hod ve sborovně, 24. 6. 2019 v 7.15 hod
v ředitelně setkání vedení ŽP.

V Praze: 10. 6. 2019

Zapsala: Nelly Nkomo

