Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 1 ze dne 26. bezna 2013
1. Zahájení
Pan editel pivítal vechny leny ákovské samosprávy. Pod!koval zástupkyni za pípravu
oberstvení.

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Barbora Bezinová, Josef Foltýn
3. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
4. tída  Jana vandelková, Ondej Kra
5. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka, Aneta Trubaová
6. tída  Adam Beneovský, Vít Pechura
7. tída  Eva Píkaská, Jakub Valda
8. tída  Elika Zicháková, Milan Podhorný
9. tída  Marek M!chura, Daniel Sahrai
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn! editele

3. Informace editele koly
"editel koly objasnil ák#m pojem demokracie, zásady demokratického chování a podstatu
ákovské samosprávy a její pravomoci. Popsal svoji pedstavu zapojení samosprávy do eení
n!kterých organizaních záleitostí koly,
Zástupkyn! editele navrhla systém sch#zek samosprávy a lenové se domluvili na
nejvhodn!jím termínu dalích sch#zek.
Mladí lenové dostali deníky pro zapisování termín# sch#zek a pipomínek spoluák#.

4. Pipomínky a podn!ty ák
·
·

·

Bylo by moné rozíit nabídku kolního bufetu o peivo, bagety apod.?
Ø Pokusíme se zjistit nabídku a cenovou kalkulaci.
Pro není ast!ji na svainkách pizza?
Ø Skladba jídelníku souvisí se zásadami zdravé výivy, proto je d#leité
zaazovat r#zné druhy jídel.
Mohli bychom si na ob!d vybírat ze dvou jídel?
Ø Pedáme k vyjádení vedoucí kolní jídelny.

5. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si pipomínky a dobré nápady spoluák#. Oberstvení pipraví pan editel.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení 8. dubna 2013 v 7. 50 hod.
ve kolním klubu.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 2 ze dne 8. dubna 2013
1. Zahájení
Pan øeditel pøivítal vechny èleny ákovské samosprávy a pøipravil pro nì obèerstvení.

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tøída  Barbora Bøezinová, Josef Foltýn
3. tøída  Elika Veselková, Lenka Veverková
4. tøída  Jana vandelková, Ondøej Kra
5. tøída  Adéla Peøinová
6. tøída  Adam Beneovský, Vít Pechura
7. tøída  Jakub Valda
8. tøída  Elika Zicháèková, Milan Podhorný
9. tøída  Marek Mìchura, Daniel Sahrai, Markéta Poláková
Frantiek Hnilo  øeditel koly, Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Volby p!edsedy a zástupce p!edsedy ákovské samosprávy
Do volby pøedsedy S byli pøítomnými èleny nominováni:
Elika Zicháèková, Jakub Valda, Marek Mìchura, Daniel Sahrai, Milan Podhorný.
S celkovým poètem sedmi hlasù byla pøedsedkyní ákovské samosprávy zvolena Elika
Zicháèková.
Pøi volbì zástupce byl zvolen sedmi hlasy Jakub Valda.

4. Informace !editele koly
Øeditel koly seznámil èleny S s plánovaným svozem komunálního odpadu v obci 1krát za
14 dnù a s tím související nutností tøídit odpad. Èlenové S si byli prohlédnout umístìní
popelnic a obsah jedné z nich. Mezi komunálním odpadem byly i plasty a papír. Budou ve
tøídách seznamovat spoluáky s novou situací a dbát na dùsledné tøídìní papíru a plastù.
Starý papír mohou áci odevzdat pøi kolním sbìru papíru 9. dubna.

5. P!ipomínky a podn"ty ák
·

·

·

Bylo by moné poøídit do koly kopírku na chodbu pro potøeby ákù?
Ø Musíme zváit reálné monosti pro její poøízení. Budou ji áci vyuívat? 
úkol pro vás  sledovat frekvenci kopírování do pøítí schùzky.
V pøístavbì chybí nádoba na plasty.
Ø Chtìli bychom poøídit nádoby na tøídìný odpad do vech tøíd i na chodby.
V souèasné dobì hledáme sponzory, je moná spolupráce s Ekocentrem
ardice.
V atnách tøíd 1. stupnì je nepoøádek  rozházené aktovky, schované obleèení.

·

·

Ø První tøída má atnu zvlá a dìti si musí poøádek hlídat samy. Do atny 2. a 3.
tøídy, která je nejvíc poèetná, by se mohly umístit uzamykatelné skøíòky. To by
bylo nároèné na hlídání klíèù. Projednáme s tøídními uèitelkami.
atny 2. stupnì jsou bìhem dne zamèené a áci, kteøí odchází mimo konec vyuèování
se do atny nemohou dostat.
Ø Klíèe jsou k dispozici ve sborovnì a u pana kolníka. Dalí monosti doøeíme
do dalí schùzky.
Bylo by moné mít ve kole automat na bagety?
Ø Zjistíme nabídku firem, které se distribucí baget zabývají.

6. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Sledovat frekvenci kopírování ákù 2. stupnì.
Dbát na tøídìní papíru a plastù ve tøídách.
Malé obèerstvení pøipraví novì zvolená pøedsedkynì ákovské samosprávy Elika
Zicháèková.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskute!ní 29. dubna 2013 v 13,45
hod. ve kolním klubu.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 3 ze dne 29. dubna 2013
1. Zahájení
Pan øeditel pøivítal vechny èleny ákovské samosprávy a podìkoval Elice Zicháèkové za
obèerstvení. Jahodové øezy byly vynikající!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tøída  Barbora Bøezinová, Josef Foltýn
3. tøída  Elika Veselková, Lenka Veverková
4. tøída  Jana vandelková, Ondøej Kra
5. tøída  Adéla Peøinová, Jakub Veselka
6. tøída  Adam Beneovský, Vít Pechura
7. tøída  Eva Pøíkaská
8. tøída  Elika Zicháèková
9. tøída  Marek Mìchura, Markéta Poláková
Frantiek Hnilo  øeditel koly, Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Informace !editele koly
Pan Karim Ponticelli, italský delegát na Moravì, poøádá benefièní koncert a ve!ejnou sbírku
ve prospìch d"tského odd"lení Nemocnice Kyjov. Vzhledem k tomu, e se jedná o podporu
regionálního zaøízení, které vyuíváte, rozhodli jsme se ke sbírce pøipojit. Mùete pøinést vy a
vai spoluáci finanèní pøíspìvek do koly do pátku 10. kvìtna 2013 a pøedat jej tøídní
uèitelce. Na pøítí schùzce spoèítáme nasbírané èástky a pøedáme panu Ponticellimu.
Øeditel koly pøedal èlenùm S z 2. stupn" klíe od aten. V 6. tøídì jej má na starost Vítek
Pechura, v 7. tøídì Eva Pøíkaská, v 8. tøídì Elika Zicháèková, v 9. tøídì Marek Mìchura.
Øeení nepo!ádku v atnách 1. stupn"  nejproblémovìjí je atna 2. a 3. tøídy, kterou
vyuívá 50 dìtí. 3. tøída je nejpoèetnìjí na kole, má 27 ákù. V souèasné dobì není problém
s udrením poøádku, protoe ubylo obleèení. V dalím kolním roce budou mít tøeáci atnu
se souèasnými ètvráky, kterých je 18, take celkový poèet dìtí v atnì bude nií. Navíc
dostanou k dispozici skøíòky u tìlocvièny po souèasných páácích.
Od minulé schùzky byly i nadále mezi komunálním odpadem i plasty a papír. Èlenové
ákovské samosprávy opìt upozorní spoluáky a budou dbát na dsledné t!íd"ní papíru a
plast ve svých tøídách.
Pozvali jsme k nám do koly obchodního zástupce firmy provozující automaty na bagety.
Ceny baget se pohybují od 40 do 50 Kè a kola musí odebrat urèité mnoství produktù.
Trvanlivost baget je 2  3 dny. Z toho dùvodu není moné bagety prodávat.

4. P!ipomínky a podn"ty ák
·

Úkolem bylo sledovat poadavky ákù na kopírování. Od minulé schùzky nebylo
kopírování tak potøeba, aby byla poøízena kopírka na chodbu pro potøeby ákù.

5. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Dbát na tøídìní papíru a plastù ve tøídách.
Seznámit spoluáky se sbírkou na dìtské oddìlení nemocnice Kyjov a s tøídní uèitelkou
(uèitelem) pøíspìvky vybírat.
Malé obèerstvení pøipraví novì Markéta Poláková.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskute!ní 10. kv"tna 2013 v 13,45
hod. v hudebn".

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 4 ze dne 10. kv!tna 2013
1. Zahájení
Pan editel pivítal hosty a !leny ákovské samosprávy a pod"koval Markét" Polákové za
pípravu ob!erstvení. Boí milosti se Markét" moc povedly#

2. Úast

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hosté: pan Karim Ponticelli  italský delegát na Morav", MUDr. Milan Tau  léka
pov"ený vedením d"tského odd"lení Nemocnice Kyjov, Bc. Veronika Neni!ková 
nám"stkyn" oetovatelské pé!e Nemocnice Kyjov.
2. tída  Barbora Bezinová, Josef Foltýn
3. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
4. tída  Jana vandelková, Ondej Kra
5. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka
6. tída  omluveni
7. tída  Eva Píkaská, Lenka vandelková, Luká Koch
8. tída  Milan Podhorný
9. tída  Marek M"chura, Daniel Sahrai, Markéta Poláková
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn" editele

3. Prb!h schzky
Pan Karim Ponticelli, italský delegát na Morav", poádá 15. kv"tna 2013 benefi!ní koncert a
ve"ejnou sbírku ve prosp"ch d!tského odd!lení Nemocnice Kyjov. Vzhledem k tomu, e se
jedná o podporu regionálního zaízení, které d"ti z naí koly vyuívají, rozhodli jsme se ke
sbírce pipojit. Vybrali jsme od d!tí a uitel 6 000 K a pedali jsme !ástku naim host$m.
Byli velmi pot"eni a d"kovali vem, kteí sbírkou podpoili d"tské odd"lení Nemocnice
Kyjov. Pak si !lenové samosprávy m"li monost povypráv"t s hosty. D"ti se ptaly na provoz
nemocnice a plány na vybavení d"tského odd"lení z vybraných pen"z. Hosté se zajímali o
!innost ákovské samosprávy, kolní i mimokolní aktivity d"tí. Chválili rodinnou atmosféru
ve kole a ocenili milé pijetí. Celá sch$zka probíhala v pátelském duchu.

4. Úkoly na p"ítí schzku
Vyídit pod"kování spoluák$m, kteí se zapojili do sbírky.
Dbát na tíd"ní papíru a plast$ ve tídách.
Malé ob!erstvení pipraví Marek M"chura, Dan Sahrai a Milan Podhorný.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení 3. ervna 2013 v 13,45
hod. v hudebn!.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 5 ze dne 3. ervna 2013
1. Zahájení
Paní zástupkynì pøivítala èleny ákovské samosprávy a podìkovala Danu Sahraiovi za
pøípravu obèerstvení. I v detivém poèasí nám zmrzlina moc chutnala!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tøída  Barbora Bøezinová, Josef Foltýn
3. tøída  Elika Veselková, Lenka Veverková
4. tøída  Ondøej Kra
5. tøída  Adéla Peøinová, Jakub Veselka
6. tøída  omluveni
7. tøída  Gabriela Filipová
8. tøída  Elika Zicháèková, Katka Podhorná, Luká Kostiha
9. tøída  Daniel Sahrai
Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Prb!h schzky
Paní zástupkynì seznámila áky s plánem na èerven  poslední mìsíc kolního roku.
Novinkou jsou absolventské práce ákù 9. tøídy. Ve dnech 10.  11. èervna budou podle
rozpisu vycházející áci prezentovat své práce podle zvolených témat v hudebnì. Jejich
vystoupení jsou veøejná, mohou se jich zúèastnit mladí áci koly, rodièe i dalí hosté. Byli
pozváni zástupci Obce  paní starostka Galiová a pan místostarosta Nedùchal.
V týdnu od 17. do 21. 6. se uskuteèní výlety tøíd. V pondìlí 24. èervna se tøídy 1. stupnì
budou uèit 4 hodiny, 2. stupeò 5 hodin. Odpoledne se uskuteèní pedagogická rada. V úterý
jede 5.  9. tøída do kina Panorama Kyjov, 1.  4. tøída mìní uèebnice. Ve støedu se program
z úterý vymìní. Ve ètvrtek pùjdou áci s tøídními uèiteli na vycházku.
Vysvìdèení dìti dostanou v pátek 28. èervna.
Podìkování patøí vem èlenùm ákovské samosprávy za ochotu zapojovat se do ivota koly,
snahu øeit problémy, úèast na schùzkách, pøípravu obèerstvení.
V následujícím kolním roce se èlenové samosprávy obmìní. Pøibudou k nám áci souèasné
1. tøídy a opustí nás devááci. Pøejeme jim v jejich nových kolách hodnì úspìchù.
A vem ákùm naí koly pøejeme pìkné prázdniny plné sluníèka a odpoèinku!

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v prb!hu zá"í nového
kolního roku.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 6 ze dne 23. zá!í 2013
1. Zahájení
Pan editel pivítal vechny leny ákovské samosprávy, zvlát nové leny - áky 2. tídy.
Podkoval Jan vandelkové za pípravu oberstvení. Písecký dort nám moc chutnal!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Tereza Novotná, Michal Bohunský
3. tída  Barbora Bezinová, Josef Foltýn
4. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
5. tída  Jana vandelková, Ondej Kra
6. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka
7. tída  Vít Pechura
8. tída  Michal Kolaík, Gabriela Filipová  zástup za nemocné spoluáky
9. tída  Elika Zicháková, Kateina Chludilová
Host: Martina Králíková, kolní koordinátorka EVVO
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn editele

3. Informace kolní koordinátorky environmentální výchovy
P. u. Martina Králíková seznámila leny ákovské samosprávy s programem Ekokola, do
kterého je nae kola zapojena. V novém kolním roce je nutné vytvoit Ekokodex, který si
stanoví áci a budou se jeho pravidly ídit. Dále bude ve kole pracovat Ekotým sloený ze
dvou zástupc" z kadé tídy. Zájemci se nahlásí paní uitelce Králíkové.

4. Informace !editele koly
Na informace týkající se ekologického hospodaení navázal pan editel s pipomínkou o
umíst"ní nových kontejner na tídný odpad v pístavb. Budou slouit k tídní odpadk"
pro dti v pístavb a kolním klubu.
Klíe od aten 2. stupn mají pro letoní kolní rok na starost:
6.
7.
8.
9.

tída  Adéla Peinová
tída - Adam Beneovský
tída  Jakub Valda
tída  Elika Zicháková

kolní rok jsme zahájili se zpodním kv"li pracím na zateplení koly. Mly by být ukoneny
v listopadu. Brzy bude mít nae kola nový kabát. áci koly se mohou podílet na výbru
barvy fasády. #lenové samosprávy ve tídách zjistí preferované barvy nebo kombinace barev
pro nový kabát naí koly.
Na jae jsme uspoádali sbírku pro dtské oddlení Nemocnice Kyjov, jejím patronem byl
italský delegát na Morav pan Karim Ponticelli. Na oddlení je u zaízena herna pro dti.

Nyní poádáme sbírku knih, CD a DVD pro její vybavení. lenové samosprávy poádají
spoluáky ve t!ídách o poskytnutí dar".

5. Pipomínky a podnty ák
·

Bylo by moné vyuívat #ítárnu k relaxaci ve volných hodinách?
Ø Musíme zváit tuto monost odpo#inku ák" ve volné hodin$.

6. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si p!ipomínky a dobré nápady spoluák".
Dbát na t!íd$ní papíru a plast" ve t!ídách.
Zvolit zástupce t!ídy do Ekotýmu.
Zjistit návrhy na barvu nové fasády naí koly.
Zorganizovat sbírku knih, CD a DVD pro d$tské odd$lení Nemocnice Kyjov.
Malé ob#erstvení p!ipraví Vítek Pechura.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskute!ní v pátek 25. íjna 2013
v 13,30 hod. ve kolním klubu.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 7 ze dne 8. listopadu 2013
1. Zahájení
Pan editel pivítal vechny leny ákovské samosprávy. Pod!koval Vítkovi Pechurovi za
pípravu oberstvení. Tvarohové ezy s povidly nám moc chutnaly!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Michal Bohunský
3. tída  Josef Foltýn
4. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
5. tída  Jana vandelková, Ondej Kra
6. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka
7. tída  Vít Pechura, Adam Beneovský
8. tída  Lenka vandelková  zástup za nemocné spoluáky
9. tída  Elika Zicháková, Kateina Chludilová
Host: Martina Králíková - kolní koordinátorka EVVO, Hana vandelková  kolní
metodika prevence
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn! editele

3. Informace kolní koordinátorky environmentální výchovy
Kadá tída m!la za úkol vytvoit Ekokodex, který si stanoví áci a budou se jeho pravidly
ídit. Zatím nevypracovala 7. t!ída, mají termín do 22. 11. 2013. Do pítí sch"zky budou
lenové samosprávy zji#ovat umíst"ní ko na tíd!ný odpad ve tídách a sepisovat návrhy
spoluák" na dalí místa pro koe.

4. Hra na seznámení
Paní zástupkyn! pro leny samosprávy pipravila hru na blií seznámení vech len". Nai
noví spoluáci poznali zájmy a koníky svých kamarád" ze samosprávy.

5. Komunitní kruh
Pan editel pedstavil d!tem zásady komunitního kruhu. Je zaloený na d"v!e vech len"
kruhu a monosti íct vlastní názor nebo odmítnout slovo.
Potom jsme jednohlasn! zvolili Eliku Zichákovou jako p!edsedkyni ákovské
samosprávy a Jakuba Valdu jako jejího zástupce.
Jako zapisovatelky sch"zek se dobrovoln! pihlásily Adéla Pe!inová a Elika Veselková.

6. Informace !editele koly
Klíe od aten 2. stupn! mají pro letoní kolní rok na starost:
6. tída  Adéla Peinová

7. tída - Adam Beneovský
8. tída  Jakub Valda
9. tída  Elika Zichá!ková pedává Katce Chludilové
Poádali jsme sbírku knih, CD a DVD pro vybavení nové herny na d"tském odd"lení
Nemocnice Kyjov. #lenové samosprávy pipravili pinesené knihy a CD a taky hra!ky do
krabic na pevoz. Bylo jich ti plné krabice.

7. P!ipomínky a podn"ty ák#
·

Bylo by moné prodávat ve kolním bufetu kolní poteby (pravítka, pera, zmizíky,..)?
Ø Je to zajímavý nápad, projednáme s panem kolníkem, který má bufet na
starosti a budeme se snait vaim poadavk$m vyhov"t.

8. Úkoly na p!ítí sch#zku
Zapisovat si pipomínky a dobré nápady spoluák$.
Dbát na tíd"ní papíru a plast$ ve tídách a zjistit, kde by byly poteba dalí nádoby na tíd"ný
odpad.
Malé ob!erstvení pipraví Adam Beneovský.

Zapsaly: Adéla Peinová, Elika Veselková, Jana Pauová

Dalí sch#zka ákovské samosprávy se uskute$ní v pond"lí 16. prosince
2013 v 13,40 hod. v hudebn".

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 8 ze dne 16. prosince 2013
1. Zahájení
Pan editel pivítal vechny leny ákovské samosprávy. Pod!koval Adamovi Beneovskému
za pípravu oberstvení. "ezy z Bebe suenek nám moc chutnaly!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Michal Bohunský, Tereza Novotná
3. tída  Josef Foltýn, Barbora Bezinová
4. tída  Elika Veselková, Karolína Krapková, Daniel Smolka
5. tída  Radek Monda, Ondej Kra
6. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka
7. tída  Vít Pechura, Adam Beneovský
8. tída  Eva Píkaská, Jakub Valda
9. tída  Elika Zicháková, Kateina Chludilová
Host: pan kolník Josef Brázda
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn! editele

3. P!ipomínky pana kolníka
·
·
·

Opatrné otvírání skín!k ve tídách 2. stupn!
Zdravit dosp!lé osoby ve kole a nemluvit sprost!
Ukládat pez#vky do pytlíku

4. Informace !editele koly
Ve kolním bufetu se budou od ledna prodávat kolní poteby. $lenové samosprávy vyberou
sortiment zboí.

5. P!ipomínky a podn"ty ák
v Na horní chodb! není slyet zvon!ní.
Ø Pokazil se nám zvonek, pracujeme na jeho oprav!.
v V 7. tíd! chybí ko na tíd!ný papír.
Ø Na p#d! máme nádoby, které se dají pouít jako koe. N!které tídy u je vyuily.
Adam s Vítkem zajistí.

6. Úkoly na p!ítí schzku
Zapisovat si pipomínky a dobré nápady spoluák#.
Dbát na pipomínky pana kolníka, dodrovat zásady sluného chování ve kole.
Malé oberstvení pipraví Adéla Peinová.

Zapsaly: Adéla Peinová, Elika Veselková, Jana Pauová

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v pond!lí 20. ledna 2014
v 13,40 hod. v hudebn!.

Seznam kolních pot"eb, které se budou prodávat ve kolním bufetu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tuky
Zmizíky
Pera tornádo
Seity malé i velké
Kruítka
Pravítka
Gumy
Pastelky
t!tce
N"ky
Lepidla

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 9 ze dne 20. ledna 2014
1. Zahájení
Od dneního setkání povede kadou schùzku pøedsedkynì samosprávy Elika Zicháèková.
Z dùvodu její nepøítomnosti zahájil schùzku místopøedseda Jakub Valda. Pan øeditel
podìkoval Adélce Peøinové za pøípravu obèerstvení. Pudinkové øezy nám moc chutnaly!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tøída  Michal Bohunský, Tereza Novotná
3. tøída  Josef Foltýn, Barbora Bøezinová
4. tøída  Elika Veselková, Lenka Veverková, Nikol Sahraiová
5. tøída  Josef Èervínek, Ondøej Kra
6. tøída  Adéla Peøinová, Jakub Veselka
7. tøída  Vít Pechura, Adam Beneovský
8. tøída  Dalibor Mìchura, Jakub Valda
9. tøída  Elika Zicháèková, Kateøina Chludilová - omluveny
Host: paní uèitelka Eva Lysoòková
Frantiek Hnilo  øeditel koly, Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Informace !editele koly
Ø áci 7. tøídy si zajistili ko z pùdy koly na tøídìní papíru  patøí jim pochvala.
V odpadkových koích ve tøídách je poøád velké mnoství netøídìného odpadu.
Èlenové samosprávy seznámí se situací spoluáky a tøídní uèitele a budou pracovat
na zlepení.
Ø Nae samospráva by mohla vydávat kolní èasopis. Do pøítí schùzky èlenové
promyslí, které rubriky by mohly být jeho souèástí a zjistí zájem spoluákù o
pomoc pøi tvorbì èasopisu.
Ø áci 7. tøídy ve výtvarné výchovì zpracovávali téma Domov. Svými výtvory by
chtìli vyzdobit vstupní halu. Samospráva pøipraví k výstavì pøipravit vernisá.

4. Úkoly na p!ítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Dbát na tøídìní odpadu ve tøídách, pokraèovat ve sbìru pomeranèové kùry a vrkù od PET
lahví, zjistit zájem o zapojení spoluákù do tvorby kolního èasopisu.
Promyslet program na vernisá k výstavì ákù 7. tøídy.
Zapsaly: Adéla Peøinová, Elika Veselková, Jana Pauová

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v pond"lí 10. února 2014
v 7.50 hod. v hudebn".

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 10 ze dne 10. února 2014
1. Zahájení
Pan editel pivítal leny a pedal slovo pedsedkyni samosprávy Elice Zichákové. Sch!zka
se konala mimoádn" b"hem první vyuovací hodiny, proto jsme nem"li oberstvení.

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Tereza Novotná
3. tída  omluveni
4. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
5. tída  Josef #ervínek, Ondej Kra
6. tída  Adéla Peinová
7. tída  Vít Pechura, Adam Beneovský
8. tída  Eva Píkaská, Jakub Valda
9. tída  Elika Zicháková, Kateina Chludilová
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn" editele

3. Informace !editele koly
Ø Kontrola nádob na tíd"ní odpadu  chybí nádoba na plast v 1., 2, 3., 4., 5. a 7.
tíd". Nádoba na papír chybí stále v 3. a 7. tíd". Nápravu si vzal na starost Vítek
Pechura.
Ø kolní asopis  stále nemáme ujasn"né rubriky, hledáme spoluáky, kteí by se
mohli na vydávání asopisu podílet.
Ø Vernisá k výstav" výtvor! ák! 7. tídy  název Kde domov m!j, uskutení se 11.
bezna v 17 hodin. #lenové samosprávy si podle tíd rozd"lili úkoly:
9. tída  oberstvení
8. tída  hudební program  kytary, cimbálka
7. tída  instalace výstavy, pr!vodní slovo
6. tída  plakát, prezentace vernisáe, hláení rozhlasem
1.  5. tída  kulturní program (recitace, citáty)

4. Úkoly na p!ítí schzku
Zapisovat si pipomínky a dobré nápady spoluák!.
Dbát na tíd"ní odpadu ve tídách, pokraovat ve sb"ru pomeranové k!ry a vrk! od PET
lahví, zjistit zájem o zapojení spoluák! do tvorby kolního asopisu.
Promyslet program na vernisá k výstav" ák! 7. tídy.
Zapsaly: Adéla Peinová, Elika Veselková, Jana Pauová

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v pond"lí 24. února 2014
v 13.40 hod. v hudebn".

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 11 ze dne 24. b!ezna 2014
1. Zahájení
Paní zástupkyn p!ivítala "leny#a#pod kovala#Jakubu#Veselkovi#za#p!ípravu#ob"erstvení.#
Kolá"#tety#Hanky#byl#vynikající$

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. t!ída# Michal#Bohunský
3.#t!ída# Barbora B!ezinová,#Josef#Foltýn
4. t!ída# Elika#Veselková
5. t!ída# Josef#%ervínek,#Ond!ej#Kra
6.#t!ída# Adéla#Pe!inová, Jakub Veselka
7.#t!ída# Vít#Pechura,#Adam#Beneovský
8.#t!ída# Eva#P!íkaská, Jakub Valda
9.#t!ída# Elika#Zichá"ková,#Kate!ina#Chludilová
Jana#Pauová# zástupkyn #!editele

3. Informace zástupkyn" koly
Ø Pod kování#za#p!ípravu#a#realizaci#vernisáe#obraz&#ák&#7.#t!ídy.#%lenové#
samosprávy#ukázali,#e#umí#spolupracovat#a#jsou#dobrý#tým.#Celý#program#prob hl#
podle#plánu#a#návt vníci#si#vernisá#pochvalovali.

4. P!ipomínky len samosprávy
Ø Pozdrav#panu#!editeli#do#Indie.
Ø Den#u"itel&#v pátek#28.#3.# pop!ejeme#naim#u"itel&m#spole"n #v#t locvi"n

5. Úkoly na p!ítí schzku
Zapisovat#si#p!ipomínky#a#dobré#nápady#spoluák&.
Seznámit#spoluáky#s plánem#na#p!ekvapení#pro#u"itelský#sbor#v pátek#28.#b!ezna.
Ob"erstvení#na#p!ítí#sch&zku#p!ipraví#Michal#Bohunský.
Zapsala: Jana#Pauová

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v úterý 8. dubna 2014
v 13.00 hod. v uebn" p!írodopisu.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 12 ze dne 2. ervna 2014
1. Zahájení
Pan editel pivítal !leny a pod"koval Michalovi Bohunskému za pípravu ob!erstvení. #ezy a
jednohubky byly vynikající$

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2. tída  Michal Bohunský, Tereza Novotná
3. tída  Barbora Bezinová, Josef Foltýn
4. tída  Elika Veselková, Lenka Veverková
5. tída  Josef %ervínek, Ondej Kra
6. tída  Adéla Peinová, Jakub Veselka
7. tída  Vít Pechura, Adam Beneovský
8. tída 
9. tída  Elika Zichá!ková, Kateina Chludilová
Frantiek Hnilo  editel koly, Jana Pauová  zástupkyn" editele

3. Informace !editele koly
Ø Nae kola získala v záí grant od Americké obchodní komory s projektem Let´s
sing and talk together. Jeho hlavním výstupem je nahrání CD s místními
písni!kami. Na CD u se pracuje, je teba vyrobit obal. %lenové samosprávy
projednají ve tídách se spoluáky a tídními u!iteli a pokusí se vymyslet vhodný
nám"t.
Ø Pod"kování !lenkám z 9. tídy za jejich práci v samospráv".

4. P!ipomínky len samosprávy
Ø Co se nám v pr&b"hu roku podailo? Do bufetu jsme prosadili prodej kolních
poteb, oslavu Dne u!itel& jsme pipravili s paní zástupkyní jako pekvapení pro
u!itele, u!íme se prosazovat sv&j názor.
Ø Co se nepodailo? Obnovení kolního !asopisu. Sch&zka zájemc&, kteí by se
cht"li podílet na vydání prvního !ísla, se bude konat ve !tvrtek 4. !ervna.

5. Úkoly
Sbírat návrhy na obal pipravovaného CD do 20. !ervna.

Zapsala: Jana Pauová

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskutení v novém kolním roce.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 13 ze dne 21. !íjna 2014
1. Zahájení
Pan øeditel pøivítal vechny èleny ákovské samosprávy, zvlátì nové èleny a áèky 1. tøídy.
Podìkoval Lence Veverkové za pøípravu obèerstvení. Perníkové øezy nám moc chutnaly!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1. tøída  Antonie Gazaòová, Tomá Blata
2. tøída  Klaudie Horatiusová, aneta Foltýnová
3. tøída  Ondøej Koláèek, Ivo Jelínek
4. tøída  Adéla Slámová, Sára Blaková
5. tøída  Nikol Sahraiová, Lenka Veverková
6. tøída  Radka Padalíková, Ondøej Kra, Josef Èervínek
7. tøída  Jakub Veselka
8. tøída  Adam Beneovský, Adéla Hastíková
9. tøída  Eva Pøíkaská, Jakub Valda
Host: Lenka Duhajská, vedoucí OJ
Frantiek Hnilo  øeditel koly, Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Informace vedoucí Obecní kolní jídelny
Paní Lenka Duhajská seznámila èleny samosprávy s plánem kolní jídelny do konce
kalendáøního roku organizovat speciální dny. Ve støedu 22. 10. uspoøádá OJ Italský den,
v prosinci Pohádkový týden. V listopadu si dìti mohou vytvoøit vlastní jídelníèek. Návrhy na
jídla, která by dìti zaøadily do jídelníèku, prodiskutují èlenové samosprávy ve tøídách a na
pøítí schùzce je pøedají vedoucí OJ.

4. Informace !editele koly
Pan øeditel seznámil èleny samosprávy s plánem samosprávy na kolní rok. Èlenové
samosprávy se mohou zapojit do práce na pøípravì kolního èasopisu s názvem Vrabèák.
Paní zástupkynì pøedstavila èlenùm samosprávy áky 1. tøídy, kteøí budou jistì platnými
èleny.

Klíe od aten 2. stupnì mají pro letoní kolní rok na starost:
6.
7.
8.
9.

tøída  Ondøej Kra
tøída  Jakub Veselka
tøída  Adam Beneovský
tøída  Jakub Valda

5. Pipomínky a podnty ák
·

Bylo by moné koupit si svaèinu v jídelnì, kdy si ten den nepøinesu z domu?
Ø Není problém si ráno svaèinku pøijít nahlásit a zaplatit v hotovosti.

6. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Sestavit ve tøídách návrh jídelníèku na jeden týden v listopadu.
Malé obèerstvení pøipraví Sára Blaková.

Dalí schzka ákovské samosprávy se uskute!ní v úterý 4. listopadu 2014
v 13 hod. ve 4. tíd.

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 14 ze dne 3. listopadu 2014
1. Zahájení
Paní zástupkynì pøivítala vechny èleny ákovské samosprávy.
Podìkovala Sáøe Blakové za pøípravu obèerstvení. Tøepaná buchta nám moc chutnala!

2. Úast
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1. tøída  Antonie Gazaòová, Tomá Blata
2. tøída  aneta Foltýnová
3. tøída  Ondøej Koláèek, Ivo Jelínek
4. tøída  Adéla Slámová, Sára Blaková
5. tøída  Nikol Sahraiová, Lenka Veverková
6. tøída  Radka Padalíková, Ondøej Kra, Josef Èervínek
7. tøída  Jakub Veselka, Natálie Zicháèková
8. tøída  Adam Beneovský, Adéla Hastíková
9. tøída  Eva Pøíkaská, Jakub Valda
Host: Alena Cápková, tøídní uèitelka 4. tøídy
Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Informace zástupkyn! "editele koly
Paní zástupkynì oznámila èlenùm samosprávy termín konání pedagogické rady 
10. 11. 2014. Èlenové je oznámí spoluákùm ve tøídách, aby se vichni áci naí
koly mohli pøipravit na testy a zkouení a mít co nejlepí ètvrtletní hodnocení.

4. Volba p"edsedy samosprávy, zástupce a zapisovatele
Èlenové samosprávy mezi sebou volili pøedsedu, jeho zástupce a zapisovatele
schùzek. Volby dopadly jednohlasnì takto:

P"edseda: Jakub Veselka
Zástupce p"edsedy: Adéla Slámová
Zapisovatel: Sára Blaková
5. P"ipomínky a podn!ty ák
Zástupci tøídní samosprávy donesli jídelníèky, které se spoluáky sepsali v hodinách
VZO. Vedoucí kolní jídelny podle naich návrhù pøipraví jídelníèek na poslední
týden v listopadu.

6. Úkoly na pítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Uèit se, ne bude pedagogická rada.
Malé obèerstvení pøipraví Adéla Slámová.

Dalí schzka ákovské samosprávy bude v pond!lí 1. prosince v 13.30
hodin ve 4. tíd!.

Zapsala: Sára Blaková

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 15 ze dne 15. prosince 2014
1. Zahájení
Paní zástupkynì a pan øeditel pøivítali vechny èleny ákovské samosprávy.
Podìkovali Adélce Slámové za pøípravu obèerstvení. Støecha z Bebe suenek a jednohubky
nám moc chutnaly!

2. Úast
·
·
·
·
·
·

1. tøída  Antonie Gazaòová
4. tøída  Adéla Slámová, Sára Blaková
6. tøída  Ondøej Kra, Josef Èervínek
7. tøída  Jakub Veselka
9. tøída  Eva Pøíkaská, Jakub Valda, Katka Ingrová
Frantiek Hnilo - øeditel koly, Jana Pauová  zástupkynì øeditele

3. Aktivity p!edsedy ákovské samosprávy
Pøedseda samosprávy Jakub Veselka si pro èleny pøipravil hru na jména. Jejím cílem
bylo seznámení vech èlenù a vytvoøení kamarádské atmosféry.

4. Aktivita pana !editele
Pan øeditel nauèil mladí dìti hru Kontakt, kterou áci z 2. stupnì u znají. Je to hra
zaloená na hádání slov.

5. Informace pana !editele
Èlenové ákovské samosprávy dostali na starost prodej pohlednic obèanského
sdruení CHRPA, které se zabývá hiporehabilitací- tedy jízdou na koni, která léèí
nejrùznìjí zdravotní problémy dìtí. Jedna pohlednice stojí 20 Kè a èlenové
samosprávy je budou prodávat dìtem ve kole do konce ledna 2015.

6. Úkoly na p!ítí schzku
Zapisovat si pøipomínky a dobré nápady spoluákù.
Podpoøit sdruení CHRPA.
Malé obèerstvení pøipraví Tonièka Gazaòová.

Dalí schzka ákovské samosprávy bude v pond"lí 16. února v 13.30 hodin
v 1. t!íd".
Zapsala: Sára Blaková

¥ƒrku"¦g"uej]¦m{"žƒmqxumﬁ"ucoqurtƒx{"70"38"¦g"fpg"80"dUg¦pc"4237

1. Zahájení
Rcp "¦ƒuvwrm{pE"c"rcp"Ugfkvgn"rUkx vcnk"xšgejp{"7ngp{"žƒmqxumﬁ"ucoqurtƒx{0
RqfEmqxcnk"Vqpk7eg"Ic¦cOqxﬁ"¦c rU rtcxw"qd7gtuvxgp 0"Ocnﬁ"xEvtp m{ nám moc
chutnaly.

40"ò7cuv
,"30"vU fc  Cpvqpkg"Ic¦cOqxƒ."Vqoƒš"Dncvc
,"40"vU fc" aneta Foltýnová, Klaudie Horatiusová
,"50"vU fc" Kxq"Lgn pgm."QpfUgl"Mqnƒ7gm
,"60"vU fc" Adéla Slámová, Sára Blaková
,"70"vU fc" Nikol Sahraiová, Elika Veselková
,"80"vU fc" QpfUgl"Mtšc."Lqugh"6gtx pgm
* 90"vU fc" Lcmwd"Xgugnmc."Pcvƒnkg"¥kejƒ7mqxƒ"
,":0"vU fc" Adam Beneovský
* Frantiek Hnilo - Ugfkvgn"šmqn{."Lcpc"Rcwšqxƒ" ¦ƒuvwrm{pE"Ugfkvgng

50"Kphqtoceg"rcpc"Ugfkvgng
‚ DUg¦gp" OEu e"mpkj{. Nae mqnc"ug"¦crql "fq"cme "rqUƒfcp#ej"o uvp "
mpkjqxpqw0"Og¦k"pE"rcvU "Noc s Cpfgtugpgo"490"dUg¦pc. Knihovna
v Jqfqp pE"rqUƒfƒ"uqwvEž"Lƒ"c"oqlg"dcdk7mc. Literární, výtvarné nebo
hqvqitchkemﬁ"rtƒeg"oqjqw"žƒek"qfgx¦fƒxcv"fq"Ugfkvgnp{"do 370"mxEvpc.
V rqpfEn "30. dUg¦pc"pƒu"x naí kole navtíví spisovatel Adolf Dudek.
‚ Obec ardice rqUƒfƒ"mcžf#o"tqmgo"¿mnkf"t]¦p#ej"7ƒuv "qdeg0"U úklidem
rqo]žgog0

4. Informace pana kolníka
Rcp"šmqnp m"wrq¦qtpkn"pc"xgnm#"pgrqUƒfgm"x atnách.

5. Úmqn{"pc"rU šv "uej]¦mw
‚
‚
‚
‚

Zapisovat si rUkrqo pm{"c"fqdtﬁ"pƒrcf{"urqnwžƒm]0
¥crqlkv"ug"fq"cme "rqUƒfcp#ej"o uvp "mpkjqxpqw"c"qdgep o"¿Ucfgo0
Wftžqxcv"rqUƒfgm"x atnách.
Ocnﬁ"qd7gtuvxgp "rUkrtcx "Cfco"Dgpgšqxum#0

Fcnš "uej]¦mc"žƒmqxumﬁ"ucoqurtƒx{"dwfg"x pátek 17. dubna v 13.00 hodin v
:0"vU fE0
Zapsala: Sára Blaková

Zápis ze schzky ákovské samosprávy . 17 ze dne 17. dubna 2015
1. Zahájení
Paní zástupkynì a pøedseda ákovské samosprávy pøivítali vechny èleny ákovské samosprávy.
Podìkovali Adamovi Beneovskému za pøípravu obèerstvení. Pudinkové øezy byly vynikající!
2. Úast
* 1. tøída  Antonie Gazaòová, Tomá Blata
* 2. tøída  aneta Foltýnová, Klaudie Horatiusová
* 4. tøída  Adéla Slámová, Sára Blaková
* 5. tøída  Nikol Sahraiová, Lenka Veverková
* 6. tøída  Ondøej Kra, Josef Èervínek
* 7. tøída  Jakub Veselka, Natálie Zicháèková
* 8. tøída  Adam Beneovský, Adéla Hastíková
* 9. tøída  Jakub Valda
* Jana Pauová  zástupkynì øeditele
2. Informace od vedení koly
Konèí sbírka nadace CHRPA, do které áci mohou pøispívat èástkou 20Kè na podporu
hiporehabilitace. Dále jsme se zapojili do soutìe Mìstské knihovny Hodonín  Píu o babièce a
Kreslím babièku. Díla se budou vybírat do 30. dubna. 22. dubna pøi pøíleitosti Dne Zemì uspoøádáme
ve kole sbìr papíru. Prosíme vechny áky o pøíspìvek.
3. Informace pana kolníka
Èlenové ákovské samosprávy dostali za úkol vyøídit ákùm, e na záchodech u klukù i holek jsou
poházené papíry. Také je tøeba dávat pozor pøi zavírání dveøí, protoe hodnì bouchají. Jak si nìkteøí
mohli vimnout, vedle bufetu je nová lednièka. Mùete si koupit dotované jogurty za 4Kè, Bobíky za
5Kè a mlíèka za 5Kè. Pan kolník dal podle nové vyhláky níe hasicí pøístroje.
4. úkoly na p!ítí schzku
Malé obèerstvení pøipraví Tomá Blata.
Dalí schzka ákovské samosprávy bude v pátek 29. kv"tna v 13.00 hodin v 1. t!íd".
Zapsala: Sára Blaková

Zápis ze sch zky žákovské samosprávy č. 1 ze dne 15. zá í 2016
1. Zahájení
Noví členové ţákovské samosprávy se p edstavili paní starostce Blaţen Galiové, starostce obce
Ratíškovice Ing. Bc. Ann Hubáčkové a člen m spolku Kyjovské Slovácko v pohybu.
2. Účast
2. t ída – Ema Civišová, Ond ej Jank j
3. t ída – Maruška Jank jová, Martin Sláma
4. t ída – Ţaneta Foltýnová, Št pán Vašíček
5. t ída – Daniel Duhajský, Miroslav Riedl
6. t ída – Adéla Slámová, Marek Čechál
7. t ída – Adéla Bohunská, Zuzana Hamšíková
8. t ída – Eva Cápková, Ellen Horatiusová
9. t ída – Kate ina Podhorná, Jakub Veselka
Jana Paušová – zástupkyn

editele

Ţáci 3. t ídy s t ídní učitelkou Yvetou ihákovou.
3. Program
Členové ţákovské samosprávy zasadili v rámci projektu „Stromy s pam tí“ ve školním sadu nový
ovocný strom - hruše .
"Stromy s pam tí" je projekt propojující historii s p ítomností, upev ující vztah obyvatel k ţivotnímu
prost edí a stmelující všechny skupiny obyvatel od nejmladších po pam tníky. Realizuje jej MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu s podporou starostky obce Ratíškovice na území 45 obcí kyjovského
Slovácka.
D ti získaly informace, jak o stromy pečovat a dozv d ly se, které stromy jsou pro jejich zahrádky
nejvhodn jší.
Celou akci zakončili ţáci 3. t ídy písničkou a hrou na flétny.


4. Úkoly na p íští sch zku

P edat spoluţák m získané informace.
Zapisovat si p ipomínky spoluţák .
Občerstvení p ipraví Ellen Horatiusová.
Další sch zka žákovské samosprávy bude ve čtvrtek 20. íjna 2016 v 13.40 hodin v učebn PC.
Zapsala: Jana Paušová

Zápis ze sch zky žákovské samosprávy č. 2 ze dne 20. íjna 2016
1. Zahájení
Pan editel p ivítal všechny členy ţákovské samosprávy a pod koval Ellence Horatiusové za p ípravu
občerstvení. Čokoládové muffiny byly vynikající! Členové samosprávy se vzájemn p edstavili a
seznámili.
2. Účast
2. t ída – Ema Civišová, Ond ej Jank j
3. t ída – Maruška Jank jová, Martin Sláma
4. t ída – Ţaneta Foltýnová, Klaudie Horatiusová
5. t ída – Miroslav Riedl
6. t ída – Adéla Slámová, Marek Čechál
7. t ída – Adéla Bohunská, Zuzana Hamšíková
8. t ída – Eva Cápková, Ellen Horatiusová
9. t ída – Kate ina Podhorná, Jakub Veselka
František Hnilo – editel školy, Jana Paušová – zástupkyn

editele

3. Informace od vedení školy
o Zástupkyn editele seznámila členy samosprávy s plánem na školní rok, cílem a pravidly
fungování samosprávy. Členové si budou d leţité informace zapisovat a v pond lní VZO je
p edají spoluţák m. Na p íští sch zce si členové zvolí p edsedu a jeho zástupce, kte í se
budou s vedením školy podílet na p íprav a vedení dalších sch zek.
o 25. íjna uspo ádáme op t sb r papíru. Z d vodu výstavby nového sportovišt se sb r
uskuteční na Sb rném dvo e Šardice. Prosíme všechny ţáky o p ísp vek.
o Vedení školy usiluje o zlepšení kvality vzd lávání, vztah a atmosféry ve škole. Pro ucelený
pohled na školu je d leţitý názor všech účastník vzd lávání – učitel , ţák i jejich rodič .
Všichni zam stnanci školy jiţ vypracovali SWOT analýzu, pro rodiče p ipravujeme prostor
k vypracování na Rodičovské kavárn . Ţáci zpracovali SWOT v hodinách VZO s t ídními
učiteli. Nyní mají ţáci moţnost se vyjád it k názor m ostatních spoluţák . SWOT analýza za
ţáky bude vyv šena na chodbách a kaţdý ţák smí ud lit 2 hlasy do klad a 2 hlasy do zápor .
4. Zap jčení klíč od šaten 2. stupn zástupc m t íd na školní rok 2016/2017
o
o
o
o

6. t
7. t
8. t
9. t

. – Adéla Slámová
. – Adéla Bohunská
. – Ellen Horatiusová
. – Kate ina Podhorná

5. P ipomínky žák
o Kdy bude hotové h išt ?

 Podle projektu by m la být stavba hotová na konci listopadu, ale p edání se o n kolik
dn pozdrţí.
o Bude ve škole dál fungovat bufet?
 Ano. Podle vyhlášky však od 1. ledna 2017 bude moţné nabízet a prodávat pouze
potraviny odpovídající svým výţivovým sloţením zásadám zdravé výţivy.

6. Úkoly na p íští sch zku
P edat spoluţák m získané informace.
Zapisovat si p ipomínky spoluţák .
Občerstvení p ipraví Ţaneta Foltýnová.

Další sch zka žákovské samosprávy bude ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 13.40 hodin v učebn
PC.
Zapsala: Jana Paušová
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Zápis ze 4. sch zky žákovské samosprávy č. 4 z 26. ledna 2017
1. ZAHÁJENÍ
Paní zástupkyn nás op t mile p ivítala a seznámila nás s tématem, na kterém
budeme na této sch zi pracovat. V plánu je akce pro celou školu – Valentýnská
diskotéka. Také pod kovala Emičce Civišové za občerstvení - op t výborný moučník.
2. ÚČAST
2. t ída - Ond ej Jank j, Ema Civišová
3. t ída - Martin Sláma, Marie Jank jová
4. t ída - Št pán Vašíček, Ţaneta Foltýnová
5. t ída - Miroslav Riedl, Daniel Duhajský
6. t ída - Adéla Slámová, Marek Čechál
7. t ída - Zuzana Hamšíková, Adéla Bohunská
8. t ída - Eva Cápková, Ellen Horatiusová
9. t ída - Kate ina Podhorná
Mgr. Jana Paušová - zástupkyn

editele

3. PLÁNOVÁNÍ AKCE
Více jsme se domlouvali na p íprav Valentýnské diskotéky. Bude se konat 17. února
od 17 do 20 hodin. Hlavn jsme plánovali program. Kaţdý z nás uvádí n jakou hru.
Kaţdý z vít z pak dostane odm nu, kterou nám daruje místní Pekárna, to za ídí
Št pán Vašíček, Kačka Podhorná a Mirek Riedl. Pak jsme se zabývali, kdo bude
d lat hudbu, rozhodli jsme se, ţe pozveme DJ Jindru Poláška, aby nám p jčil
reproduktory, mikrofon… Hudbu na starosti bude mít Daniel Duhajský. Kaţdá t ída
mu dodá seznam 10 písniček, které by m ly na diskotéce zaznít. Eva Cápková s
Ellen Horatiusovou nás seznámily s jejich výzdobou, na které si daly ob dv velmi
záleţet. Vstupné bude dobrovolné. Plakát p ipraví ţáci 4. t ídy ve slohu. Budeme
podávat pití – kelímky a CD pen za ídí Adéla a Marek, sirupy Maruška s Martinem.
Všichni se budeme na n čem podílet.
4. P ÍŠTÍ SCH ZE
Na p íští sch zi 9. února za námi p ijde návšt va z Kyjovského Slovácka v pohybu.
Občerstvení p ipraví Dan Duhajský. Zapsala Kate ina Podhorná.
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Zápis z 8. sch zky žákovské samosprávy z 27. dubna 2017
1. ZAHÁJENÍ
Sch zi jsme zahájili po 6. vyučovací hodin s paní zástupkyní. Občerstvení m la
p ipravené Adéla Bohunská. Díky!
2.

ÚČAST

2. t ída - Ond ej Jank j
3. t ída - Martin Sláma, Marie Jank jová
4. t ída - Št pán Vašíček, Ţaneta Foltýnová
5. t ída - Miroslav Riedl, Št pán Krša
6. t ída - Adéla Slámová
7. t ída - Zuzana Hamšíková, Adéla Bohunská
8. t ída - Eva Cápková, Ellen Horatiusová
9. t ída - Kate ina Podhorná
Mgr. Jana Paušová - zástupce editele
3. NOVINKY
Paní učitelka nám oznámila, ţe jsme zapojeni do projektu ,,Škola pro demokracii“.
Je to organizace, která vzd lává školy v tom, jak rozvíjet odpov dnost d tí.
Na konec školního roku se plánuje slavnostní otvírání školního h išt a s ním i naše
kavárna. Budeme ji plánovat na p íští sch zce.
4. ŽAROŠICE
Minulý m síc jsme byli navštívit školu v Ţarošicích a na oplátku jsme jejich
samosprávu pozvali k nám. Návšt va prob hne 8. 6. nebo 9. 6. Jako slušnost jim
pošleme dopis. Prozatím máme n jaké plány k programu:
o aktivity v t locvičn nebo na h išti
o bubnování v čítárn
o ch ze po stezce na zahrad
o společné va ení v kuchy ce
o dárky

5. P IPOMÍNKY
Zástupci z 8. t ídy nám vy ídili p ipomínky za celou jejich t ídu, které budeme
ešit s panem školníkem a OŠJ.
6. ZÁV R
P íští sch zka bude 11. kv tna 2017.
Občerstvení má na starost Martin Sláma nebo Evča Cápková
Zapsala Katka Podhorná

