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datum: 9. dubna 2015 čas od: 14.00 čas do: 15.30 

místo: Hovorna 

přítomni: 6.B Kiki 8.A Tomáš 

5. Milan 6.B Jaroslav 8.B Ali 

5. Betty 7. Domča 8.B Dežík  

6.A Vlaďka 7. Lenča 9. Jakub 

6.A František 8.A Barča 9. Ivan 

poradci:  

Ing. Ivan Svoboda 

Mgr. Markéta Bocková  

hosté:  

na řešení se chceme dohodnout - a co je dohodnuté, platí 

 

PROGRAM: 

 Naše nová „šéfka“ se rozhodla, že na každém shledání se začne řešit to, co jsme 

měli za úkol a co nového jsme zjistili. Bylo by lepší, abychom se vrhli do toho 

hned (do naší práce) a hru někdy na příště, abychom si jen „nehráli“. A s tím 

souhlasíme. Pokud bychom měli náladu, tak si zahrajeme hru každý čtvrtek. 

 Naše náměty jsme probrali, ale ne vše se schválilo:  

1) Výběr 2 jídel v jídelně NE, protože máme obavy, že by si každý vybral to 

druhé.  

2) Zrcadlo máme – hurááá! Oprava WC je přislíbena.  

3) Ping-pong na 1. stupni ANO, ale na druhém NE kvůli bezpečnosti.  

4) Bufet NE, ale bude mléčný automat.  

Milan našel pár informací k ovocným automatům, ale myslíme si, že je to ono, 

co pan ředitel navrhl.  

5) Snídaně v jídelně možná, neví se to jistě.  

6) Sbírka pro zvířata ANO.  

Můžeme na tom začít pracovat a začít vymýšlet námět na plakáty. Alča 

sehnala nějaké kontakty a Vlaďka přinesla nějaký návrh na plakát.  

Návrhy od ostatních:   

a) Říct to v rozhlase ostatním.   

b) Zajistit schránku pro peníze.  

V pondělí o tom budeme pokračovat.  

 Ivan z 9. třídy byl hlasováním vyřazen z našeho parlamentu, protože 

nedochází na naše schůzky. 
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 Nástěnku probereme ještě s panem ředitelem. Měla by být kolem sborovny a 

ředitelny. 

 Na konci našeho shledání jsme si povídali o dopisu pro pana Zikmunda. 

Dopis, co sepsala Lenka, nebyl špatný, bylo tam hlavně více důležitých 

informací, jenže byl dopis velmi stručný a krátký. Proto jsme se rozhodli 

k dopisu něco dodat, aby byl delší a mělo by tam být víc informací o 

projektovém dni. Náš poradce od nás dostal za úkol vytisknout nám dopis pro 

pana Zikmunda. 

 

 

příště:  datum: pondělí 13. dubna 2015 čas: 14.00 

 místo: Hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly  

zápis obdrží: 

1x   pan ředitel 1x   web 

7x   třídy: 5., 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 2x   vlastní 

1x   nástěnka  

zapsal: Vlaďka 

 


