Žákovský parlament
1. 11. 2018, 7.15 hod.
..........................................................................................................................................................
1. Dotazy, stížnosti, pochvaly ze školního Facebooku
- žáci by se vždy měli podepisovat na lístky vložené do schránky školního Facebooku,
- žáci si přejí mít více salátů,
- dotazy ohledně vzdělávání předány vedení k řešení.
2. Pocity žáků z pořádaných vzdělávacích akcí
- žáci 2. stupně se vyjádřili k probíhajícím preventivním programům a mají pocit, že jim třídní
prevence nepomáhají, slečny jim na jejich problém řeknou, ať toho dotyčného, s kterým mají
problém, ignorují – vedení se bude dále o toto téma zajímat, je možná i změna dodavatele
preventivních programů pro 2. stupeň,
- žákům se líbil projektový týden na oslavu 100 let Československa. Mají pocit, že je to navzájem
sblížilo a lépe se poznali.
3. Připomenutí rekonstrukcí, které budou v době 1. pololetí probíhat
- budou probíhat opravy parapetů a ostění oken ve třídách. Žáci se budou muset po tuto dobu
stěhovat do jiných tříd podle rozpisu.
4. Účast zástupců z řad žáků na „Dětském parlamentu“ v poslanecké sněmovně
- bude se pořádat 20. 11. 2018, zúčastní se předsedové tříd + žáci, kteří navštěvují parlament.
Téma: Snížení věkové hranice pro právo volit na 16 let.
Názory na téma vhazovat do schránky u školního Facebooku do 10. 11. 2018.
Jednotný výstup (příspěvek) do parlamentu bude připraven na schůzi 15. 11. 2018 v 7.15 ve
sborovně.
5. Dotazy, pochvaly a stížnosti žáků
1. Chlapecké toalety jsou věčně špinavé a všude je mokro. Snažme se si udržovat toalety čisté.
2. Dívky se chodí na toalety převlékat a trvá jim to tam hrozně dlouho, starší žákyně si poté
nestíhají dojít na toaletu. Zeptat se učitelů, jestli by nemohli dívkám říct, aby se převlékaly ve
třídách.
3. Vyskytují se mrtvé vosy na dívčích toaletách v přízemí. Osloví se úklid.
4. Kde je povoleno být na mobilních telefonech? Ve škole a v chodbě před vstupem do školy se
nesmí, před školou se už mohou zapnout.
5. Paní šatnářka pouští žáky 7. C do školy po zvonění. Paní šatnářka bude informována.

Termín příštího setkání: 27. 11. 2018 v 7.15 hod. ve sborovně, 23. 11. 2018 v 7.15 hod. vedení ŽP v
ředitelně.

V Praze dne 4. 11. 2018

Zapsala: Nelly Nkomo

