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1. Seznámení se s nově zvolenými členy. 

2. Vysvětlení podstaty školního parlamentu:  

 zvolení členové jsou vyslanci své třídy, zastupují celou třídu 

 mají možnost přinášet své podněty, nápady a připomínky a tím se nepřímo 

podílet se na chodu školy 

3. Podzimní sběr papíru proběhne 22. -26. 10. 2018 a zároveň bude ukončen sběr víček. 

4. Každá třída si vymyslí své heslo nebo motto-termín odevzdání ½ října. 

 

5. Aréna - připomínky: 

 

 2. A -chce nový koberec - nový koberec bude zakoupen 

 2. B -nemá připomínky  

 3. třída - stěžují si na zápach záchodu v ŠK  a chybějící mýdlo - pan školník mýdlo doplní a  

                    vyčistí odpad 

 4. A - nemá připomínky 

 4. B - nemá připomínky 

 5. třída - nemá připomínky 

 6. třída - stěžují si na zápach z WC a na často chybějící mýdlo - technické záležitosti má na  

starosti pan školník a bude upozorněn na častější doplňování hygienických potřeb a 

odstraňování zápachu z WC 

 7. A - upozornili na rozbité dveře a občas protékající záchody na WC ve 3. patře 

   - chtěli by v každé kabince toaletní papír 

   - upozornili na odpadlou dlaždičku u jejich šatny – o odpadlé dlaždičce víme 

- stěžují si, že si ostatní třídy po hodinách neuklízí a nemažou tabuli- je nutné, aby si     

  všechny třídy vždy po hodině uklidily a smazaly tabuli, v každé třídě je pořádková    

   služba, která na úklid třídy dohlédne 

 7. B - upozorňují na nízký tlak vody ve 3. patře 

- stěžují si, že na WC ve 3. patře často chybí toaletní papír a utěrky na ruce- pan  

  školník bude upozorněn na častější doplňování hygienických potřeb 

- chtěli by automat na jídlo- škola neuvažuje nad pořízením automatu na potraviny 

- stěžují si, že jim žáci z jiných tříd berou věci z kufříků - toto je nepřípustné  

- navrhují teplákový den 

 

 



 8. třída - chtějí o přestávkách poslouchat hudbu přes PC a interaktivní tabuli-toto není  

možné, protože by docházelo k volnému přístupu žáků k internetu a případnému 

poškozování PC nebo interaktivní tabule nevhodným zacházením 

- upozornili na poškozené žaluzie -žaluzie budou opraveny 

- chtěli by nosit do školy digitální hru PSP-hru lze nosit, ale škola nezodpovídá  za     

   ztrátu a poškození  

- chtěli by do tělocvičny síť na volejbal – bude konzultováno s tělocvikáři 

- upozornili na dolévání mýdla vodou - mýdlo vodou dolévají někteří žáci  

 

 9. třída - chtěli by lepší míče na TV – bude konzultováno s tělocvikáři 

- chtěli by více ředitelského volna – ředitelské volno může být stanoveno pouze     

  z vážných důvodů, které momentálně ve škole nejsou 

- ptají se na školní rádio – školní rádio zatím nebude realizováno 

- ptají se na možnost sprchování se po TV -  bude konzultováno s ŘŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nučicích 26. 9. 2018         M.Hobzková 


