
„Zkrácená verze“

ZÁPIS 4. SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ ZDOUNKY
(rok 2020/2021)

Datum: 03.12.2020.

Přítomni zástupci (přes Skype):

 V. třída – 1x,

 VI. třída – 1x,

 VII. třída – 1x,

 VIII. třída – 1x, 

 IX. třída – bez účasti,

 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 11.11.2020 byl  s  paní  ředitelkou projednán návrh  ŽP týkající  se  úpravy tabule  v

učebně  HV na  2.  stupni  k  možnosti  psaní  běžnou  křídou  (doposud  pouze  fixem).  Mgr.

BERANOVÁ  sdělila,  že  v  nadcházejícím  školním  roce  bude  výše  uvedená  třída  celá

rekonstruována a v těchto prostorách dojde k vybudování dílen pro žáky. Z tohoto důvodu

není ekonomická investice do opravy správná a tedy nelze návrh ŽP akceptovat.

2. Na konci měsíce listopadu 2020 byli prostřednictvím třídních učitelů informováni členové

ŽP o možnosti mít dva zástupce naší školy v Krajském parlamentu dětí a mládeže Zlínského

kraje. Nabídka nebyla využita.  



3. NÁVRHY ŽÁKŮ

1. Přijatý návrh na opravu tabule v učebně 8. třídy z říjnového jednání ŽP bude projednán

předsedou  s  vedením  školy  v  nejbližším  možném  termínu.  O  výsledku  budou  členové

informováni.

4. DISKUSE

V diskusi připomněl předseda tyto skutečnosti:

1. maximální dodržování hygienických pravidel z důvodu pandemie COVID-19 (domácnost,

volný čas, škola),

2. v případě distanční výuky (program Skype, MS Teams či při zadávání úkolů e-mailovou

nebo jinou formou) je třeba důkladné součinnosti žáka s vyučujícím (účast na videovýuce,

včasné zasílání zpracovaných materiálů do systému, případná řádná omluvenka od rodičů,

apod.).

Členové  ŽP  upozornili  na  skutečnost,  že  v  některých  základních  školách  okresu

Kroměříž jsou automaty s nabídkou pití nebo zdravé výživy, což byl jeden z jejich dřívějších

návrhů. Bylo domluveno, že se všichni pokusí zjistit více informací.  

   

5. ZÁVĚR

Předseda všem poděkoval za účast a spolupráci. Do nového roku popřál hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti. Další setkání ŽP proběhne dne 07.01.2021.

Zdounky, 18.12.2020.

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 omluven

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

předseda PhDr. Kamil HORÁK --- ---

     

     


