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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: 

 

 Nová pracovní nástěnka 

Pan poradce se nás ptal, kdy jsme tu byli naposledy. 

Naše odpověď byla, že 10.12.2015 ale ne všichni !!! 

Pak nám pan poradce ukázal novou pracovní nástěnku, kde byly naše nápady na 

logo, ale byla zde i přehledná tabulka, kde bylo vidět, jak se kdo účastní jednání, co 

zrovna projednáváme a jak moc je co vyřešeno. Na mnoha místech chyběla „fajfka“, 

že je něco hotovo . 

 

 Absence 

Opět se na přetřes dostala otázka absencí. Dnes se snad poprvé dostavili všichni ti, 

kteří většinou chodívají, ale opět zde není Ali a Míša. Což je špatně … Když někdo 

nechce chodit na naše schůzky, měl by přijít mezi nás a vzdát se funkce 

v žákovském parlamentu. My totiž víme, že v našem parlamentu jsou jen ti nejlepší z 

nejlepších, ale ten dotyčný asi nejlepší není – asi je jiný, když neví, co je slušnost a 

neumí ani říct: Hele, já nic dělat nechci, mě to nebaví, protože … 

 

 Zápisy z jednání 

Na dnešní schůzce jsme na rozdíl od předchozí mohli hlasovat a tak jsme se 

rozhodli, že napříště už nebudeme naše zápisy z jednání poskytovat na nástěnky do 

tříd. Prý se tam stejně nečtou, tak proč si přidělávat práci. 

Kdo o zápis bude mít skutečný zájem, najde je na chodbě nebo na webovkách.  

 

 Pravidla  

Zalistovali jsme naším zápisníkem a našli tam prázdnou stránku pro doplnění 
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našich společných pravidel. Tak ji začneme vyplňovat – ale až příště, zatím je 

z toho domácí úkol, který si máme promyslet. 

 

 Vylepšení účasti 

Dorazil Tomáš a Sabča – asi pět minut před koncem  

 

 Slib: 

slib zní (konečně ): 

„Slibuji, že budu dodržovat zásady a pravidla žákovského parlamentu naší školy“ 

 

 

příští jednání:  datum: 14. 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: Vlaďka 

 


