Zápis ze schůzky žákovské samosprávy č. 2 ze dne 13. října 2017
1. Zahájení
Paní zástupkyně přivítala všechny členy ţákovské samosprávy a poděkovala Emičce za přípravu
občerstvení. Buchta s krémem a mandarinkami byla vynikající!.
2. Účast
2. třída – Svatuška Maradová, Radeček Riedl
3. třída - Ema Civišová, Ondřej Jankůj
4. třída – Martin Sláma
5. třída – Ţaneta Foltýnová, Štěpán Vašíček
6. třída – Michal Bohunský, Václav Červínek
7. třída – Adéla Slámová, Klára Lukášová
8. třída – Adéla Bohunská, Eliška Veselková, Nela Mazánková
9. třída – Eva Cápková, Ellen Horatiusová
Koordinátorka ţákovské samosprávy - Jana Paušová
3. Průběh schůzky
o Členové samosprávy se ujistili, ţe znají jména všech členů. Představili se noví zástupci z 6.
třídy a Michal Bohunský dostal na starost klíče od šatny.
o Úkol z minulé schůzky – zjistit zájem o knihy a uspořádání sbírky knih pro děti z dětských
domovů – v DD Hodonín a Stráţnice nemají o knihy zájem. Za snahu pozvali členy naší
samosprávy na návštěvu k nim do dětského domova. Ellen s Evou zjistily, ţe knihy by
potřebovali v Klokánku. Paní zástupkyně zavolá do Klokánku Brno.
o V únoru k nám na schůzku samosprávy přijeli členové MAP Kyjov a provedli s námi SWOT
analýzu. Uváděli jsme dobré a horší stránky naší školy. Na dnešní schůzce paní zástupkyně
přečetla zprávu, kterou členové MAP vypracovali. Potřebují se s námi ještě jednou sejít.
Společná schůzka bude v pátek 20. října 3. hodinu v klubu.
4. Zapůjčení klíčů od šaten 2. stupně zástupcům tříd na školní rok 2017/2018
o
o
o
o

6. tř. – Michal Bohunský
7. tř. – Adéla Slámová
8. tř. – Adéla Bohunská
9. tř. – Ellen Horatiusová

5. Připomínky žáků
o

Mohli bychom jako svou první akci v tomto roce uskutečnit oslavu Halloweenu?

 Dobrý nápad na akci. V případě, ţe učitelé nebudou proti, v úterý 31. 10. by
spoluţáci mohli přijít do školy aspoň částečně namaskovaní. Musíme ale stanovit
pravidla.
6. Úkoly na příští schůzku
Předat spoluţákům získané informace.
Zapisovat si připomínky spoluţáků.
Zjistit moţnosti darování dětských knih.

Další schůzka žákovské samosprávy bude v pátek 20. října 2017 v 10 hodin ve školním klubu.

