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datum: 30. března 2015 čas od: 8.55 čas do: 9.45 

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: 

 Barča s Tomášem žádný přislíbený koncept dopisu pro pana Zikmunda 

nepřinesli. Lenča ano, a tak jsme si vyslechli, co napsala. Doporučili jsme jí 

trochu předělat úvod a trochu předělat závěr, jinak, že je to dobré a líbí se 

nám to. Ve středu se sejdeme a dáme vše do konečné podoby včetně fotek o 

projektu „Zikmund“, fotek současné školy a fotek z loňského víkendu zahrad, 

to vše by mělo být přílohou dopisu. 

 Z celkového seznam původních nápadů a námětů z našich tříd jsme konečně 

zjistili zájem u ostatních tříd a s panem ředitelem bychom rádi projednali a 

začali řešit:  

1) možnost výběru ze 2 jídel ve školní jídelně  

2) oprava dívčího WC na 2. stupni včetně pořízení zrcadla (potřebujeme se 

občas přepudrovat a chceme se zkrátka líbit)  

3) na 1. stupni bychom na chodbě rádi hráli Ping-Pong  

4) zřídit školní BUFET (kdysi tu byl)  

5) možnost zajistit SNÍDANĚ V JÍDELNĚ  

6) finanční sbírka pro zvířátka  

Další – ostatní náměty budou postupně projednávány později, výše uvedené 

mají podporu všech žáků na škole. 

 Abychom splnili přání „našich poradců“, že se už co nejdřív chtějí na našich 

jednáních pouze usmívat v koutě, a protože tu dnes nebyla Domča (prý má 

něco se zubařem), domluvili jsme se, že to bude právě ona, kdo bude naše 

zasedání napříště řídit.  
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Domča nemá žádný problém zúčastnit se všech našich zasedání (s výjimkou 

dneška), je šikovná, má dobré nápady a umí si s lecčíms poradit. Pomáhat jí 

budou hlavně Ali a Vlaďka.  

Měla tu být, ale snad bude souhlasit. 

 Dnes jsme pro samou práci nehráli žádnou hru – tak zase příště. 

 Při diskuzích mluvila spousta lidí najednou. Občas nebylo slyšet vlastní slova, 

ale všechny dnešní úkoly jsme nakonec zvládli udělat. 

 Zpracovat zápis zůstal na poradcích. 

 

 

příště:  datum: čtvrtek 9. 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: Ing. Ivan Svoboda 

 


