Zápis ze schůzky Žákovské rady dne 4.12. 2014
Nepřítomní členové:
Jméno člena

Třída

Jméno člena

Třída

Poláčková Lucie

V.A

Vašková Karolína

VII.C

Fojt Tomáš

V.B

Zoblivý Ondřej

VIII.B

Jobová Jolana

V.C

Navrátilová Kristýna

VIII.B

Tesařová Petra

VI.B

Barchuk Dmytro

VI.B

Schůzku vedl/vedli: Mgr. Jakub Žák
Hosté: Mgr. Jiří Stibor, 3 žákyně VI.B třídy
PROGRAM SCHŮZKY:
1) HRAČKIÁDA
➢ proběhne v posledním týdnu školy
➢ vybrané hračky budou odevzdány do dětské nemocnice
➢ v posledním týdnu proběhne návštěva dětské nemocnice (zorganizuje J.Žák, J.
Tichá)
➢ plakáty připraví žákyně 6.C – Tereza Velísková, Monika Graffová
2) JARMARK
➢ L. Řezáč (8.C) zajistil roznesení informačních letáků do tříd (první i druhý
stupeň) – letáky žáků školy (L. Řezáč, 8.C a J. Kolář, 9.C)
➢ poděkování Mgr. Pavlíně Trnkové za zajištění propagace v MHD
➢ organizace
1. začátek v 15h
2. vystoupení v tělocvičně od 16h
3. vystoupení v malé tělocvičně – divadélko LUSK (hra Čert a Káča)
4. ukončení v 18 hodin
➢ první nácvik v PONDĚLÍ 8.12. ve 14 hodin v klubu
1. další zkoušky dle potřeby (středa, čtvrtek)
➢ příprava stánků, popisky, směrovky
1. Mgr. Radek Švaniga a vybraní žáci 9. ročníků
2. přichystání stánků, úklid po ukončení akce
➢ pomoc členům sdružení rodičů Křídlo při zajišťování občerstvení - Klára
Nádeníčková, Sára Rotreklová
➢ ŽR odsouhlasila následující klíč pro výběr stánků:
1. První stupeň
• vyberou třídní učitelé
2. Druhý stupeň
• přednost výběru mají žáci 9. ročníků (nahlásí p. uč. Žákovi během
pondělí 8.12.)
• další třídy si vybírají stánky v pořadí dle jejich aktivity v ŽR
(podmínkou je také účast některého žáka ze třídy na vystoupení v
tělocvičně) – pořadí tříd bude vyvěšeno na nástěnce ŽR do konce
týdne
• třídy, které nejsou v činnostech aktivní, si vybírají jako poslední
➢ výzdoba tělocvičny
1. plakáty – vybraní žáci tříd 6.C, 8.C a 7.B
2. vyzdobí tělocvičnu, přichystají lavičky

➢ technické zajištění, hudba
1. Jakub Šťastný, Filip Muzikář, Patrik Zadražil, Jiří Švrček + Mgr. Jiří
Stibor
2. zajistí vybavení již ve středu 10.12. na zkoušky
➢ moderátoři
• David Chorvát a Barbora Hajnová vystoupili před členy ŽR
• ŽR hlasováním souhlasila s moderátory
➢ fotografovaní, dokumentace akce
3) MĚSTSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
➢ Pavel Šmarda informoval o činnosti MPDM – vybíráme 2 zástupce z naší školy
➢ zájemci - Adam Adler - VII.A, Štěpán Loprais - VII.C, Lucie Janíčková - VII.B
➢ zájemci o členství seznámili členy ŽR s akcí "Povídej mi o vejšce", které se
zúčastnili dne 2.12.2014
➢ tajné hlasování členů ŽR - výsledky:
• 1. místo Lucie Janíčková
• 2. místo Adam Adler
• 3. místo Štěpán Loprais
➢ zástupci naší školy v MPDM se stávají Lucie Janíčková a Adam Adler
4) PONOŽKOVÝ DEN
➢ žákyně VI.B třídy seznámily členy ŽR s návrhem pořádání tohoto dne
➢ ŽR hlasováním vyslovila souhlas
➢ den bude pořádán ve druhém pololetí
➢ organizace bude projednána na ŽR v lednu 2015
Příští schůzka proběhne dne 8. 1. 2015.

