V. A

Veselý David,

Cingelová Sára

V. B

Sukupová Vendula,

Vaculíková Aneta

VI.A

Macků Tomáš,

Hrubošová Vendula

VI.B

Botková Barbora,

Sýkorová Veronika

VII.A

Verbík Daniel,

Bartůnková Barbora

VII.B

Minařík Adam,

Mikulková Veronika

VIII.A

Černíčková Sabina,

Žaludková Barbora

VIII.B

Kupková Barbora,

Sojková Amálie

IX.A

Bachová Lenka,

Rakušanová Aneta

IX.B

Liška Roman,

Marišler Daniel

IX.C

Kozmíková Kamila,

Šilcová Kristýna

1. Soutěž tříd o nejlépe vyzdobenou třídu k vánočním
svátkům /prosinec/
2. Pomoc při zajištění organizace „Dne otevřených
dveří“ a při zápisu dětí do 1. tříd /leden – únor/

3. „Hledání velikonočního vajíčka“ – soutěž pro děti 1.
stupně /duben/
4. Školní akademie – pomoc při organizaci /květen/
5. Pomoc školní družině při organizaci odpoledních
projektů /v průběhu celého roku/

Předseda:

Roman Liška, 9.B

Místopředseda:

Lenka

Bachová, 9.A

Jednatel:

Daniel

Marišler, 9.B

kontakt:
www.parlament2zsn@seznam.cz

Nástěnkáři:

Sabina

Černíčková, 8.A

Barbora Žaludková, 8.A
Barbora Kupková, 8.B
Amálie

Sojková, 8.B

ZÁPIS Z PRVNÍ SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
14.10.2015

1. Seznámení s novými členy žákovského parlamentu pro školní rok
2015/2016, volba předsedy, místopředsedy a dalších členů: nově byli pro
letošní rok zvoleni nástěnkáři a jednatel, který vytvořil novou
internetovou adresu pro zasílání dotazů, nápadů, připomínek a zpráv od
spolužáků, jeho úkolem je také informovat o činnosti parlamentu na
stránkách školy.
2. Členové žákovského parlamentu mají za úkol informovat své spolužáky
ve třídě o činnosti a pořádaných akcích, ale také prezentovat požadavky
třídy týkající se chodu školy na schůzkách parlamentu.
3. Pro letošní školní rok budou členové při zajišťování akcí oblečeni do
modrých triček s logem, jejich přesná úprava je ještě v jednání.
4. I když ještě nebyli zvoleni členové školního parlamentu, někteří již začali
pracovat a dali si za úkol vyřešit tyto problémy:
a) Vybavit dívčí toalety na druhém stupni zrcadly
b) Zjistit, proč hlavní dveře do školy ještě nefungují na čipy
c) V elektronických žákovských knížkách obnovit průměry
z jednotlivých předmětů
5. Další schůzka parlamentu proběhne 11.11.2015 v 7,15 h ve sborovně
školy. Členové si připraví náměty na rozšíření akcí školního parlamentu.

