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datum: 25. května 2015 čas od: 8.55 čas do: 10.00 

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 Domča informovala ostatní, co byli minulý týden v Paříži o tom, co 

jsme probrali, co se týče zvířátek. 

 

 Potom jsme se pustili do dopisu pana Zikmunda: 

rozdělili jsme si úkoly - otázky od p. Zikmunda pro Sherlocka Holmese: 

1. Alenka s Dežíkem a s Barčou 

2. Vlaďka, Fanda Jára a Kiki 

3. Betty, Milan 

4. Domča a Lenka 

5. Jakub 

 

 Pan poradce nám znovu, i těm ostatním přečetl pravidla žákovského parlamentu. 

(pravidla chování a jednání na schůzkách a zasedáních žákovského parlamentu) 

- nepoužívat vulgární výrazy  

- nezesměšňovat se navzájem, neurážet  

- nepřekřikovat se, navzájem se poslouchat 

    (tohle nám zatím moc nejde, protože se pořád něčemu chechtáme ) 

- řešit školní problémy  

- předávat nezkreslené informace spolužákům  

- nezlehčovat problémy  

- pracovat týmově  

 

 Pak jsme rozebírali 3 náměty – připomínky – papírky, které jsme minulý týden 

našli v naší schránce: 
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1. „Pan učitel Svoboda by měl při vyučování mluvit víc nahlas (7. třída)“ 

 

Pan učitel – náš poradce k této záležitosti odpovídá, že mnohokrát dětem v řadě 

tříd vysvětlil, že při vyučování budou muset být potichu a nedělat zbytečný 

rámus a pak ho lépe uslyší, že si kvůli jejich nekázni nemíní ničit hlasivky. 

Členové parlamentu pak k jeho dotazu potvrzují, že ve třídách bývá skutečně 

hluk a proto není v zadních lavicích slyšet – nejde tedy o problém nedostatečné 

hlasitosti jako spíš o to, že pan učitel nemíní a nebude nikoho překřikovat!!! 

 

2. -3. připomínka na změnu učitelů 

 

Tohle žákovský parlament řešit nemůže a ani řešit nebude. (pro ujasnění: jde o 

personální záležitosti ředitelství školy a žákovský parlament se zabývá jinými – 

důležitějšími věcmi ) 

 

 Úkoly: 

1. Odpovědi na připomínky chránky 

2. Odpovědi na otázky p.Zikmunda 

3. To co se děje ve škole 

 

 Parlamentářský fotograf: lenka a Jaroslav 

 

 

příští jednání:  datum: 1. 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 


