Závěrečná zpráva školního parlamentu – červen 2018
Školní parlament měl v roce 2017/2018 8 schůzek, scházeli jsme se tedy skoro každý měsíc.
První velmi úspěšnou akcí byla halloweenská párty, kterou pořádala 9. třída ve spolupráci
s některými žáky 8. třídy. V prosinci proběhla schůzka, která se týkala organizace další velmi
úspěšné akce naší školy – vánočního jarmarku. V lednu se poté odehrálo setkání, na kterém se
plánoval tradiční florbalový turnaj mezi jednotlivými třídami – a to na nižším i vyšším stupni.
Turnaj se těšil jako každý rok veliké oblibě ze strany žáků.
Jednu z dalších schůzek poté iniciovali žáci 9. třídy. Týkala se divadelního představení
ve Slezském divadle v Opavě. Tato akce bohužel kolidovala s focením tříd. Vedení školy
situaci v klidu s žáky probralo a vysvětlilo jim, že termín focení již nelze změnit.
Žáci se nemusí obávat, divadlo bude zcela jistě příští rok.
Když se blížil konec školního roku, tak se letos velmi aktivní 9. třída rozhodla, že opět
neporuší tradici naší školy a uspořádá sportovní den. Sportovní den byl náročný na přípravu
i organizaci, ale spolupráce našich „deváťáků“ zafungovala náramně a sportovní den
se opravdu vydařil.
Kromě těchto větších akcí jsme na školním parlamentu v průběhu celého roku řešili
s vedením školy zejména to, co bychom mohli ve škole (případně třídách) změnit či opravit.
Řešili jsme hygienu na WC, chování některých chlapců na WC o přestávkách, opravu žaluzií
a také jiné drobné opravy či úpravy. Vedení školy se vždy jednotlivými podněty ze strany
žáků zabývalo a snažilo se přáním žáků, pokud byla splnitelná, vyhovět a realizovat je. A také
po prázdninách naše škola dozná určitých změn. Jakých? To se nechte překvapit…
Každopádně se nám bude krásně cvičit.  Pohodové a slunečné prázdniny, spolužáci,
kamarádi…
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