Zápis: Studentský (žákovský) parlament (SP) – 21. 12. 2017
Přítomni: viz seznam na konci zápisu
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Dotazník – zpracování
Kalendáře – vybírání peněz
Chování studentů
Vánoční den
Návrhy pro parlament

Usnesení:
1) Dotazník: probírán v průběhu parlamentu
a. Zapisování dat testů do systému Bakalář. Dle dotazníku nevypovídající. Parlament
navrhuje zapisování do rozvrhu hodin.
b. Oprava Motýlí kavárny – oprava stolků a sedátek.
c. Další žádané opravy:
i. Panáčci a míčky na stolním fotbale
ii. Wi-Fi – časté problémy s provozem a obtížnost připojení se
iii. Záchody
1. Klíče ke kabinkám
2. Celková renovace
3. Vždy dostupný toaletní papír
4. Utěrky na záchod (místo fukarů)
iv. Křesla a polštáře – studovna a hudebna
d. Mýdlo a ručník do tříd – hromadně žádané
2) Upozornit žáky na vybírání peněz
3) Upozornit žáky na nevhodné chování se k majetku školy, zejména radiátorům
a. Poškozené věci donést školníkovi
b. Důsledně nahlašovat i menší poškození
c. Omezit sedání si na parapety popř. topení
4) Vánoční den odhlasován jako celoškolní akce
5) Návrhy pana Bartoníčka na dění ve škole:
a. akce, které by pořádal a vyhodnocoval ŽP - podobné Suit up Day
b. jak upozornit na významné dny v kalendáři - státní svátky, Mezinárodní dny Holocaust, Den Země a pod.
c. Pořádání besed - prevence patologických jevů, odborníci na aktuální témata, příprava na
profesní studium
d. pořádání festivalu Jeden svět
e. pořádání akcí nejen pro studenty GJO, ale i pro širší veřejnost
f. sportovní akce - máme jen futsal, co takhle ještě něco....., popřípadě šachový turnaj,
stolní tenis aj.
g. soutěže nejen oborové (znalosti), ale i dovednostní (např. Rubikova kostka nebo něco
jiného)
h. oživit celoškolně Community service, vypadá to jako z donucení - navrhněte témata,
enviromentální už máme 😊
i. organizace jiných sběrů než papíru - nepotřebné hračky, oblečení - komunikace s
neziskovými organizacemi apod.

j.

spolupráce na akcích s žákovskými parlamenty jiných škol

Zapsal: Josef Král

