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místo: Hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Sabča
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 

 K programu  

Na začátku zasedání si vždy budeme říkat, co projednáme –kdysi dávno jsme toto 

pravidlo vymysleli včetně funkce „časoměřiče“ Lukáše a Tomáše. Tak to zkrátka 

obnovíme a budeme to dělat. 

 

 Logo Parlamentu 

Návrh přinesli 3 lidi z 8, což je asi málo. Z těch 3 nápadů zatím vyhrává Fandův 

jednoduchý. 

NEUZAVŘENO, ale skoro hotové 

 

 Pravidla 

Pravidel bylo vymyšleno hodně, tak jsme si je zapsali do našich zápisníků 

NEUZAVŘENO – pokračování příště. 

 

 Nástěnka 

neboli naše oblíbené téma: Fanda s Vlaďkou se polepší v starání se o nástěnku. 

NEUZAVŘENO  

(o čem bychom příště mluvili ???  ) 

 

 MístoKáp  

Chybí nám „manažer“ 
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Možná Nela, Vlaďka 

Pokračování příště 

 

 Absence 

Opět se sešlo jen pár lidí. Kde jsou ostatní? Neozvou se, nenapíšou, nezavolají, nic 

nevzkážou, prostě si nepřijdou. 

Asi fakt nemají zájem, tak proč s nimi dál počítat? 

DOŘEŠÍME příště 

 

 Naše náplň 

Konečně jsme se dostali k důležité otázce – co je vlastně naší náplní činnosti ??? 

Náš zápisník by nám měl napovědět a pomoci - prohlížíme, co v něm chybí, co 

bychom měli doplnit. Na naše jednání ho proto budeme od nynějška nosit všichni. 

Místo nějakých papírků nebo trhaček nebo …  

(Několik důležitých poznámek: Někteří z nás si prý nic poznamenávat nemusí, 

protože si všechno pamatují. Ale znáte to, jak je to s domácími úlohami ve škole: „Já 

na to zapomněl.“ nebo „Já jsem chyběl, protože jsem měl rýmičku.“ Kromě toho pan 

poradce v koutku hovorny vedl nějaké řeči o tom, že mu to chvíli trvalo, než pro nás 

náš zápisník sestavil a vyrobil a nevybarvil a nevyplnil a proč se s tím tedy hrál … 

Ale kdo by to chtěl furt poslouchat – tak holt raději ten ZÁPISNÍK BUDEME NOSIT.) 

 

 

příští jednání:  datum: 28. ledna 2016 

čas: 7.00 

místo: Hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:   

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 3x   nástěnka (1x   web ) 

zapsal: František 

 


