Žákovský parlament
31. 1. 2019, v 7.15 hod.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Sdělení zástupců ŽP žákům:
˗ Upozornění žákům, že je přísně zakázáno nosit do školy návykové látky – tj. cigarety, drogy, alkohol
˗ Pokud je žák svědkem distribuce těchto látek, je povinen to okamžitě nahlásit.
˗ Aby se těmto incidentům zamezilo, budou probíhat namátkové kontroly a náhodné testování žáků.
˗ V případě, že by se i přes tyto opatření ve škole opět objevily návykové a zdraví nebezpečné látky,
budou informovány i Policie ČR a záchranné složky.
˗ Je-li žák ve škole v podezřelém stavu, je nutné to spolužáky neprodleně nahlásit.
˗ Změna designu pochval pro 2. stupeň – bude nově vypadat více jako úřední dokument, 1. stupeň
bude mít design pochvaly stále stejný.
˗ Bude se předělávat kuchyňka do modernějšího vzhledu – bude trvat 6 týdnů, než se vše vyrobí, poté
bude na 3 týdny odstavená z provozu.
˗ Během příštího školního roku si vaření vyzkouší i chlapci, dívky vyzkouší i práce v dílnách.
˗ Pedagogicko psychologická poradna v přístavbě školy od příštího roku nebude, místo toho zde
budou nové prvostupňové třídy (příští rok totiž očekáváme povýšení na druhém stupni až na čtyři
šesté třídy).
˗ 18. 2. 2019 – 22. 2. 2019 jsou jarní prázdniny – do školy až v pondělí 25. 2. 2019.
˗ Systém suplování – třídy budou mít ten předmět, který mají normálně mít, pokud se s nimi
nedomluví učitel jinak předem.

2. Připomínky, pochvaly a diskuze ze strany žáků
-

Stížnosti na různé vyučující - pohovor s paní ředitelkou a určitými pedagogy.
6. B – potřebuje novou paní asistentku – již zařízeno.
3. A – potřebuje opravit interaktivní pero na tabuli – zatím řešíme, bude opraveno.
7. B – nastoupí nová žákyně
Výlet pro 7. C společně s 9. B jako „rozlučkový výlet“ – nebude, po posledních incidentech
nepřipadá v úvahu.
- Některé třídy se chtěly zúčastnit noci s Andersenem (okolo 2. 4. 2019) – musíte se domluvit s
třídními učiteli, vedení je této aktivitě nakloněno.
Termín příštího setkání: 28. 02. 2019 v 7.15 hod. - setkání ve sborovně školy, 25. 02. 2018 setkání
vedení ŽP v 7.15 hod v ředitelně.

V Praze dne: 13. 2. 2019

Zapsala: Barbora Petrasová

