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datum: 11. června 2015 čas od: 14.00 čas do: 15.30 

místo: hovorna 

přítomni: 5. Milan
 

5. Betty
 

6. A Vlaďka
 

6. A František
 

6. B Kiki
 

6. B Jaroslav
 

7. Domča
 

7. Lenča
 

8. A Barča
 

8. B Tomáš
 

8. B Ali
 

8. B Dežík
 

9. Jakub
 

    

poradci: Ing. Ivan Svoboda
 

Mgr. Markéta Bocková
 

hosté:  

 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

PROGRAM: 

 

 Na začátku nám pan poradce řekl něco k nástěnkám (trochu více estetiky a 

přehlednosti). Tak se budeme snažit. 

 

 Pan poradce se omluvil, že pro své jiné zaneprázdnění nestačil přepisovat zápisy 

z našich posledních schůzek, ale slíbil, že se polepší. A když už jsme u toho, prý 

by mohl opravit i přehled v záhlaví zápisů, je tam nějaký zmatek, kdo chodí do 

jaké třídy nebo že dokonce na naše schůzky vůbec nechodí (no znáte Barču a Ali, 

nikomu nic neodpustí ). 

 

 Sbírka pro zvířátka je připravená – máme  

2 pytle piškotů pro pejsky = 24 kg ňamek 

Zbylých 301,- Kč utratíme za takové ty barevné mlsací tyčinky, co mají pejskové 

rádi (nikdo se k nákupu neměl – „zase“ to zbyde na panu poradci ). 

ALE ještě se musíme domluvit na dni, kdy bychom se mohli uvolnit ze školy a 

pejskům dobroty odvezeme. Dežík zítra obejde ostatní, kdy se jim to v příštím 

týdnu hodí a pak se domluvíme s panem ředitelem. 

( Jedovatá poznámka pana poradce při přepisování tohoto zápisu: „Mě se to hodí 

prakticky kdykoliv, protože do školy chodím rád každý den.“ ) 

 

 Barča s Alčou vybrali schránku a byl tam jeden papírek: 

Uložení bicyklu ve škole – odpověď je na velké nástěnce – čtěte, čtěte, čtěte. 
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 Nový dopis pro pana Zikmunda před prázdninami 

V sobotu začíná Víkend otevřených zahrad, na který jsme pana Zikmunda zvali a 

protože nemůže přijet, tak mu hned po neděli pošleme alespoň pár fotek. Sherlock 

Holmes totiž zatím všechno nevypátral a asi to zvládne až po prázdninách. Tak 

mu musíme napsat, že jsme na jeho hru přistoupili, nezapomněli, 

ale prázdniny jsou prázdniny . 

 

 Začali jsme dávat dohromady, jak v září v novém školním roce 2015/2016 

doplnit parlament – tj. přibrat nové členy parlamentu. Začíná se to rýsovat – 

doplňovací volby (pan poradce zase něco říkal o nějakých pravidlech – prý je 

musíme dát dohromady, aby bylo všem všechno jasné). 

 

 V závěru jsme začali přemýšlet, jaké akce bychom v dalším školním roce jako 

parlament uspořádali. Padlo pár zajímavých nápadů. 

Tyto nápady nejsou součástí tohoto zápisu – nemusí hned každý všechno vědět – 

jde o překvapení pro naše spolužáky, učitele, školu … – zkrátka o to, že v naší 

škole je to bezva, ale může být ještě lépe.    

 

příští jednání:  datum: 15. června 2015 

čas:            

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  3x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   web 

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

zapsal: Vlaďka 


