Zápis ze schůzky žákovské samosprávy č. 1 ze dne 22. září 2017
1. Zahájení
Paní zástupkyně přivítala všechny členy ţákovské samosprávy. Členové samosprávy se vzájemně
představili a seznámili.
2. Účast
2. třída – Svatuška Maradová, Radeček Riedl
3. třída - Ema Civišová, Ondřej Jankůj
4. třída – Maruška Jankůjová, Martin Sláma
5. třída – Ţaneta Foltýnová, Štěpán Vašíček
6. třída – nedostavili se
7. třída – Adéla Slámová, Klára Lukášová
8. třída – Adéla Bohunská, Zuzana Hamšíková
9. třída – Eva Cápková, Ellen Horatiusová
Koordinátorka ţákovské samosprávy - Jana Paušová
3. Průběh schůzky
o Zástupkyně ředitele seznámila členy samosprávy s plánem na školní rok, cílem a pravidly
fungování samosprávy. Členové si budou důleţité informace zapisovat a v pondělní VZO je
předají spoluţákům.
o Členové samosprávy odmítli návrh na přejmenování samosprávy na „školní parlament“. I
nadále budeme fungovat jako ţákovská samospráva.
o Členové si zvolili předsedkyni Evu Cápkovou z 9. třídy a její zástupkyni Adélu Bohunskou
z 8. třídy, které se budou podílet na přípravě a vedení dalších schůzek. Zapisovatelkou se
dobrovolně stala Maruška Jankůjová ze 4. třídy.
o Schůzky v pátek odpoledne jsou pro některé členy nevyhovující. Nenašli jsme ţádný jiný
vhodný den. Nejvhodnější termín je pátek během 6. vyučovací hodiny. Předsedkyně a její
zástupkyně projednají moţnost schůzek samosprávy s ředitelem školy a učiteli 2. stupně.
4. Zapůjčení klíčů od šaten 2. stupně zástupcům tříd na školní rok 2017/2018
o 7. tř. – Adéla Slámová
o 8. tř. – Adéla Bohunská
o 9. tř. – Ellen Horatiusová
5. Připomínky žáků
o Kdy bude hotová 4. třída?
 Nová parketová podlaha by měla být hotová do konce září.

o Mohli bychom jako svou první akci v tomto roce uskutečnit sběr kníţek, které jsme uţ
přečetli, dětem, kterým mohou udělat radost?
 Dobrý nápad. Do příští schůzky zjistíme, jestli některá organizace má o kníţky pro
děti zájem.

6. Úkoly na příští schůzku
Předat spoluţákům získané informace.
Zapisovat si připomínky spoluţáků.
Zjistit moţnosti darování dětských knih.
Občerstvení připraví Emička Civišová.

Další schůzka žákovské samosprávy bude v pátek 13. října 2017 v 12.45 hodin ve 3. třídě.
Zapsala: Jana Paušová

