
Zápis ze 6. setkání žákovského parlamentu 

dne 13. 4. 2016 

 Program:  1. Zhodnocení proběhlých akcí. 

                   2. Chystané akce. 

                   3. Připomínky a návrhy členů parlamentu.   

Ad 1.  Ředitelka školy upozornila na probíhající projekt výměnné výuky s 8. ZŠ Most – naši žáci ze sedmé třídy (O. 

Walz, Š. Brziak a T. Vostrá) byli vybráni k účasti na výuce jednoho dne v městské škole. Žáci z 8. ZŠ Most přijedou 

k nám do školy dne 18. 4. 2016. Společná spolupráce byla zahájena sobotním utkáním Město versus vesnice, které 

organizoval pan učitel Boháč a za 8. ZŠ Most paní učitelka Gromanová. 

Dnes reprezentují na biologické olympiádě naši školu Nikola Kolčavová a Sára Šimečková. 

Dne 12. 4. Na začátku vyučování se všichni žáci školy shromáždili před atriem k vernisáži jarní výstavy. Výstava bude 

nainstalována do konce týdne, aby si ji mohli prohlédnout i rodiče v rámci rodičovských schůzek. 

Každý měsíc probíhá pravidelná školička pro předškoláky, ve které se připravují budoucí prvňáčci na vstup do školy. 

Ad 2. Na biologickou olympiádu pojede ze VII. třídy Štěpán Brziak dne 21. 4. 2016. 

 Žáci 8. Ročníku pojedou v pátek 22. 4. na Technodays do Chomutova do Městského divadla. 

22. 4. Také připravujeme Den Země – zatím se nepodařilo spojit se s p. Brziakem. 

27. 4. Proběhne ve škole akce Bezpečný pes, kdy budou mít žáci možnost seznámit se s řečí psího těla a zásadami 

chování při setkání s neznámým psem. 

Ad. 3. Poslanci parlamentu vyslovili návrh, zda by mohli při příležitosti oslav Dne Země uklidit polní cesty v okolí 

Strupčic, tak jak to bývalo dříve. Paní ředitelka domluví s panem starostou, zda je to možné a zda obec zapůjčí pytle 

na odpad a odveze pytle z polních cest.  

Na výlet na Karlštejn by raději jela spolu s IX. třídou VII. třída místo VIII. třídy. 

Přítomní:  Vojtěch Walz 

     Zdeněk Levický 

     Anežka Brůhová 

                   Denis Végh 

                   Martin Račkovič 

                   Ondřej Walz 

                   Jakub Vrbka 

     Eliška Zahradníčková 

                  Viktorija Pavlišová  

Omluveni: Anežka Jochmanová 

      Kamil Šťastný  

Zapsala: Mgr. Jana Mišková                                                               Ve Strupčicích 13. 4. 2016       

                     

                      


