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datum: 27. dubna 2015 čas od: 12.45 čas do: 13.30 

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 

 

 dopis pro pana Zikmunda: 

Ti, co ještě nepodepsali dopis pro pana Zikmunda, to dnes udělali a odpoledne už 

dopis posíláme. 

Co nám asi odpoví ??? 

Přijede ??? 

 

 nástěnky: 

Do příště máme všichni za úkol „vymyslet“ nějaké hezké označení pro 

„nástěnkáře“- to slovo zní tak divně, že jo   . 

Kuba přislíbil, že se zkusí domluvit s panem ředitelem ohledně nástěnky na 

1. stupni. 

Znovu jsme probrali, kdo se bude o nástěnky starat a protože tu dnes Betty a 

Milan nejsou, rozhodli jsme se, že se o nástěnku na 1. Stupni budou starat oni. 

Mají na naše jednání chodit !    

 

 sbírka pro zvířátka: 

Plakáty jsou hotové, zítra vybereme nejkrásnější a ty pak rozvěsíme po škole a po 

třídách. 

Kuba má na starosti vyrobit pokladničku. 

Alča a Kuba budou obcházet 2. stupeň 

Lenka s Tomášem obchází 1. stupeň. 

TERMÍN sbírky byl určen na čtvrtek 7.5.2015 tak, abychom při odpoledním 
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zasedání mohli vybrané penízky spočítat a naplánovat jejich další osud – obojky, 

piškoty, kdo a kdy co koupí, kdo a kdy to pojede kam předat a podobné záležitosti 

 

 dokumenty parlamentu 

Náš poradce nám znovu připomněl, že je potřeba do konce školního roku vytvořit 

takové ty dokumenty, které říkají, co jsme zač, co na škole děláme a co všechno 

dělat můžeme. 

Představil nám „Kalendář“ našich zasedání a říkal, že je k termínům potřeba 

doplnit program – úkoly. 

No ale jak už je naším zvykem, k tomu jsme se vůbec, ale vůbec nedostali. Tak 

snad někdy příště. 

 

 

příští jednání:  datum: 7. května 2015 

čas: 14.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  1x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   web 

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

zapsal: Vlaďka 


