
 

 

 

 
 

Zápis z jednání žákovského parlamentu
 

Datum:  8. 2. 2017 

 
Nepřítomné třídy: 3.A, 3.C, 3.D, 5.A, 5.B, 7.B, 8.A, 8.B 

 
Návštěvy: žák 9.B  
 
Program: 

 
 

1. Pochvala 3. B za svědomitou práci v
 

2.  Seznámení žáků s výsledky průzkumu a následná diskuze
 

3.  Probírání přání a poznámek směrem ke školní jídelně
 

4.  (Volná diskuze) Nápady a poznámky ke školnímu prostředí a situaci ve škole

 
 
 
Úkoly do příště pro vedení ŽP: 
 

1. Seznámit vedení školy s 

fotoaparát, žáci nebezpečně pobíhají

2. Zeptat se vedení ZŠ na prostředky pro nákup dárku ke Dni učitelů

3. Zajít za panem Vondráčkem

výuka je tak ochuzena 

 
   

 

Úkoly do příště pro zástupce tříd:
 
 

1. Opakovaně informovat třídu o sledování a kontrolu WC při žákovských službách

2. Doporučit žákům své třídy slušné chování před školou

3. (Vymyslet návrh na dárek

 

Další schůzka ŽP:  středa,  22. 2. 2017

IČO: 70107017; Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60; číslo účtu: 276046181/0300

Organizace je zapsána v

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JESENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

jednání žákovského parlamentu 

3.D, 5.A, 5.B, 7.B, 8.A, 8.B  

svědomitou práci v rámci žákovských služeb následně  

výsledky průzkumu a následná diskuze 

Probírání přání a poznámek směrem ke školní jídelně – Kniha přání a poděkování

Nápady a poznámky ke školnímu prostředí a situaci ve škole

 

 nápady a poznámkami od zástupců (školní 

fotoaparát, žáci nebezpečně pobíhají před školou a chovají se nevhodně

Zeptat se vedení ZŠ na prostředky pro nákup dárku ke Dni učitelů 

Zajít za panem Vondráčkem – v několika učebnách 1. stupně nefungují  ,,repráky“ 

Úkoly do příště pro zástupce tříd: 

informovat třídu o sledování a kontrolu WC při žákovských službách

Doporučit žákům své třídy slušné chování před školou 

(Vymyslet návrh na dárek+ přání ke dni učitelů) 

. 2. 2017 (učebna 7.A) 
 
Zapsal:  
Adam Pelej 9. A, 

IČO: 70107017; Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60; číslo účtu: 276046181/0300

Organizace je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1546

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
JESENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

 

 

Kniha přání a poděkování 

Nápady a poznámky ke školnímu prostředí a situaci ve škole 

školní autobus, pítko, 

ed školou a chovají se nevhodně) 

 

několika učebnách 1. stupně nefungují  ,,repráky“ – 

informovat třídu o sledování a kontrolu WC při žákovských službách 

Adam Pelej 9. A, 

IČO: 70107017; Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60; číslo účtu: 276046181/0300 
Praze, oddíl Pr, vložka 1546 


