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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. 
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B 
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 

 Návštěva  

Návštěva „senátorů“ z partnerské školy v Dobřanech se blíží a tak hlavním bodem 

dnešního zasedání byla domluva na organizaci „stáže“ senátorů. 

 

- připomněli jsme osobní partnery pro hosty: Barča, Domča, Kiki a Sabča  (resp. 

podle situace) - jejich úlohou bude „bavit“ svého senátora po dobu jeho návštěvy na 

naší škole (kromě času během 2. a 3. vyučovací hodiny, kdy se budeme všichni i 

s hosty učit )  

- pan poradce nám připomněl, že setkání zastupitelů není „o ulejvání se 

z vyučování“, ale o získání konkrétních „námětů“ pro činnost obou zastupitelstev 

(a  tím pochopitelně i pro pány ředitele obou partnerských škol). Proto bude úkolem 

jak každého zdejšího parlamenťáka, tak i hostů vypracovat zprávu o stáži. K tomu 

poslouží formulář, který připraví pan poradce (kdy od nás v poslední době dostal 

nějaký úkol ? ). 

Něco podobného se bude odehrávat i při naší návštěvě - stáži v Dobřanech.  

Jak to bude se svačinou, s obědem, a co pro senátory vyrobit pamětní listy, … 

 

 Příprava zasedací místnosti 

Před příjezdem návštěvy by bylo dobré „načančat“ naší zasedačku. Hlavně udělat 

pořádek na pracovní tabuli, pověsit jí konečně na zeď. Pamětní listy se samy 

nevyrobí. Takže je třeba se sejít v pondělí a vše připravit. 

 

 MístoKáp 

Petr nám dnes řekl, že si velmi cení toho, že ho všichni chceme mít za místokápa. 
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Prý o našem přání přemýšlel a souhlasí s tím. 

Následovalo hlasování a Petr byl jednomyslně zvolen do této nové funkce. 

Zbývá pro tuto funkci přijmout nějaké rozumné pojmenování – což je úkol všech do 

příštího řádného zasedání. 

 

 Razítko 

Když už máme hotové naše logo, chtělo by to ještě naše razítko - abychom se s ním 

nemuseli pořád kreslit. Na hlavičkovém papíru z našich jednání vypadá hezky. 

Proto námi pověřená dvojice zajde za panem ředitelem a zjistí, jaké jsou možnosti 

pro jeho vyrobení. 

 

příští jednání:  datum: 22. února 2016 

čas: 8.55 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:   

 1x   pan ředitel 2x   vlastní 

 3x   nástěnka (1x   web ) 

zapsal: Vlaďka 

 


