Zápis ze schůzky žákovské samosprávy č. 3 ze dne 1. prosince 2017
1. Zahájení
Paní zástupkyně přivítala všechny členy ţákovské samosprávy a oznámila jim, ţe se Svatuška
Maradová z 2. třídy odstěhovala. Místo ní spoluţáci zvolili do samosprávy Elenku Svobodovou. Ta je
dnes omluvena a představí se na příští schůzce.
2. Účast
2. třída – 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, Zuzka Hamšíková
9. třída – Ellen Horatiusová
Koordinátorka ţákovské samosprávy - Jana Paušová
3. Průběh schůzky
o 31 října jsme uspořádali Halloweenský den. Vyrobili jsme plakáty a stanovili pravidla, podle
kterých akce proběhla. Zapojili se převáţně děti z 1. stupně, ale i starší spoluţáci. A dokonce i
některé paní učitelky! Moc jsme si poslední říjnový den uţili.
o 22. listopadu jsme se účastnili Krajského setkání parlamentů v Brně. Pořádal opět Krajský
parlament dětí a mládeţe. Protoţe se mohlo akce zúčastnit jen pět členů samosprávy, vybrali
jsme na mimořádné schůzce během velké přestávky své zástupce. Naši školu reprezentovaly
Adéla Slámová, Klára Lukášová, Zuzana Hamšíková, Ellen Horatiusová a Eva Cápková.
Holky se zapojily do společných workshopů a prezentovaly svoji práci. Připravili jsme
krátkou prezentaci práce naší samosprávy.
o Přemýšleli jsme nad akcí, kterou bychom mohli do Vánoc uspořádat pro své spoluţáky.
Napadlo nás sestavení jídelníčku ve spolupráci s vedoucí školní jídelny. Na příští schůzku si
pozveme paní Duhajskou, aby nás seznámila s pravidly sestavování jídelníčku a pomohla nám
s jeho vytvořením. Pokusíme se spoluţákům a učitelům zpříjemni poslední předvánoční týden.
4. Úkoly na příští schůzku
Předat spoluţákům získané informace. Zapisovat si připomínky spoluţáků. Pokusit se sestavit zdravý
a chutný jídelníček. Občerstvení připraví Zuzka Hamšíková.
Další schůzka žákovské samosprávy bude v pondělí 11. prosince 2017 v 12 hodin v učebně PC.

