
„Zkrácená verze“

ZÁPIS 2. SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ ZDOUNKY
(rok 2020/2021)

Datum: 01.10.2020.

Přítomni zástupci:

 V. třída – 2x,

 VI. třída – 1x,

 VII. třída – 2x,

 VIII. třída – 2x, 

 IX. třída – 1x,

 PhDr. Kamil HORÁK (předseda, učitel 2. stupně).

Program

1. ÚVOD

2. INFORMACE PŘEDSEDY

3. NÁVRHY ŽÁKŮ

4. DISKUSE  

5. ZÁVĚR

1. ÚVOD

Na úvod předseda členy ŽP přivítal a sdělil program setkání.

2. INFORMACE PŘEDSEDY

1. Dne  24.09.2020  byl  s  paní  ředitelkou  projednán  návrh  ŽP  týkající  se  zhotovení

uzamykatelných  skříněk  na  2.  stupni  základní  školy.  Úvodem  Mgr.  BERANOVÁ

konstatovala, že ji těší zájem o zlepšení klima ve škole a ocenila aktivitu a přístup členů ŽP.

Dále sdělila, že stejný návrh byl již učiněn v minulém školním roce. Z objektivních důvodů

(malé  sklepní  prostory,  obloukové  stěny  dělící  části  šatny  apod.)  není  možné  návrh  ŽP

akceptovat.

2. Téhož dne přednesl předseda paní ředitelce také návrh ŽP na připojení automatu s jídlem

do  prostor  2.  stupně  základní  školy  Zdounky.  I  tento  podnět  však  nemůže  být  vedením

vzdělávací organizace akceptován z důvodu tzv. pamlskové vyhlášky (vyhl. č. 282/2016 o

požadavcích  na  potraviny,  pro  které  je  přípustná  reklama a  které  lze  nabízet  k  prodeji  a

prodávat ve školách a školských zařízeních).       



3. NÁVRHY ŽÁKŮ

3.1 Návrhy žáků

1. Návrh na umístění barelu s vodou na 2. stupni základní školy.

 Hlasováno v poměru 1:6, návrh NEPŘIJAT.

2. Návrh na opravu tabule v učebně HV na 2. stupni (možnost zápisu i křídou).

 Hlasováno, poměr 7:0, návrh PŘIJAT.

 Předseda projedná s vedením školy, o výsledku bude informovat na dalším setkání ŽP.

3. Návrh na opravu tabule v učebně 8. třídy (když se píše křídou, tak nejde zápis v 1. lavici

vůbec přečíst, leskne se).

 Hlasováno, poměr 7:0, návrh PŘIJAT.

 Předseda projedná s vedením školy, o výsledku bude informovat na dalším setkání ŽP.

4. DISKUSE

V diskusi upozornil předseda na tyto skutečnosti:

1. všeobecné  důsledné  dodržování  hygienických  pravidel  z  důvodu pandemie  COVID-19

nejen v prostorách školy, ale i mimo zařízení, v domácnostech, apod.,

2. stále přetrvávající problém s vyhazováním potravin, hlavně ovoce či jiných pochutin, které

jsou žákům předkládány (např. oběd, akce - „ovoce do škol“),

3. rodící se nešvar s uzamykáním kabinek na chlapeckých toaletách 2. stupně.

   

5. ZÁVĚR

Předseda  všem  poděkoval  za  účast  a  spolupráci.  Další  setkání  ŽP proběhne  dne

05.11.2020.

Zdounky, 05.10.2020.

Zapsal:

PhDr. Kamil HORÁK, v. r.

Rozdělovník:

 podepsaný originál bude založen do složky ŽP 2020/2021,

 každá zúčastněná třída obdrží 1x výtisk zápisu (kopie, plná verze),

 vedení ZŠ (kopie, plná verze),

 zkrácená verze zápisu bude zveřejněna na školních webových stránkách.



Podpisová doložka

Třída, fce Jméno, příjmení Podpis Jméno, příjmení Podpis
V. XXX XXX

VI. XXX omluvena XXX
VII. XXX XXX
VIII. XXX XXX
IX. XXX omluven XXX

předseda PhDr. Kamil HORÁK --- ---

     

     


