
Zápis

3. zasedání žákovského parlamentu 8. listopadu 2019

1) Soutěž o logo žákovského parlamentu – Vojta plakát –nesplněno, zaslat v elektronické 

podobě

2) Podněty pro diskusi s vedením školy:

 na WC u tělocvičen zrcadlo – nelze z bezpečnostních důvodů

 řada na obědy – zip systém – 1 dojíždějící, 1 místní- střídání, testování do 

konce listopadu, poté vyhodnocení

3) Činnost parlamentu:

 Koho podporovat: 

o DD Dagmar

o SOS Zvířatům, Brno-Královo Pole, 511130520-granule, konzervy, sláma, seno,

podestýlka, pamlsky, krmivo

o Dětský domov Uherský Ostroh, 773591210, věcné dary po tel. domluvě

o Útulek Tibet, 608818627, věcné dary po domluvě (návrhy Zuzky a 8. B)

 Soutěž „Hustý Fusky“ –  24. 1. 2020

 Zapojení do akce Movember – v pondělí 11. 11. donést materiály na nástěnku (Maty-

leták, Simča-kníry, projekt – Simča, Ríša, Terka-pokud stihne, Honza D.-komix, akce 

proběhne 27. 11.2019

 Den naruby (holky převlečené za kluky a naopak) – 7. 2. 2020

 Den známých postav – 12. 3. 2020

4) Školní časopis – pokus o obnovení činnosti redakční rady –bude podrobně probrán na příští

schůzce

 grafika a MS Publisher – Ondra Šmíd

 vedoucí red. rady – Terka Myšková (rozdělení rubrik a článků-kdo bude mít co na 

starost, externí redaktoři – kdo co bude psát a ilustrovat, s kým bude úvodní 

rozhovor)

5) Playlist – nové zvonění – Vilda Virág-dodá co nejřívě

6) Čertovská škola – organizátor paní asistentka Beránková – členové parlamentu z 2. st. 

budou v 8h nachystáni u schodiště k TV (vedle dílen) a budou nápomocni panu školníkovi 

s napouštěním balónku pro MŠ – NUTNO SE DOMLUVIT S TŘÍDNÍMI UČITELI!!!; po 

nafouknutí budou balónky rozdávat dětem z MŠ, po rozdání se vrátí do svých tříd

7) Nové podněty na diskuzi s vedením:

 nová tabule do 8. B

 na dívčích toaletách nejdou zavírat dveře

8) Zjistit počet zájemců o svačinky do příští schůzky – nesplněno, zjistila pouze Zuzka (9 dětí 

z 8. B)

Přítomní: 16

Zapsal: Vojtěch Jirků


