Závěrečná zpráva školního parlamentu – červen 2017
Školní parlament měl v roce 2016/2017 10 schůzek. Scházeli jsme se skoro každý měsíc
pravidelně, vždy na začátku měsíce. První úspěšnou akcí byla halloweenská párty.
Před zimními prázdninami přišla 6. třída s nápadem florbalového turnaje. Tuto myšlenku jsme
s pomocí vedení školy a Mgr. Ondřeje Pekárka zrealizovali. Všem se tento turnaj líbil
a vedení školy souhlasilo, že se na naší škole stane tradicí.
Než začaly Velikonoce, vzešel z řad žáků 5. třídy nápad, že bychom mohli uspořádat soutěž
o nejkrásnější třídu. Tato soutěž trvala měsíc a spočívala v tom, že si každá třída vylosovala
téma, podle kterého musela svou třídu vyzdobit. Motivace žáků byla obrovská, neboť výhra
pro vítěze byla více než lákavá – den výletu navíc nad rámec toho školního. Porota se skládala
ze čtyř členů - dvou učitelů, paní ředitelky a paní zástupkyně. Vybrat vítěze nebylo
jednoduché. Všechny třídy se velmi snažily. A i když se říká, že vítěz může být jen jeden,
u nás na škole to tak docela neplatilo. O 1. místo se totiž podělily dvě třídy – 7. třída
(téma „Francie“) a 9. třída (téma „Sport“). Obě třídy si pak vítězství užily na společném
výletu – a to ve středu 21. 6. 2017. Pro úplnost je nutno dodat, že na krásném 3. místě
se v soutěži umístila 3. třída (téma „Farma“).
Když se blížil konec školního roku, tak se 9. třída rozhodla, že neporuší tradici a uspořádá
sportovní den. Jelikož se naše 9. třída skládá pouze z 10 žáků, požádali jsme o pomoc celou
8. třídu. Sportovní den byl sice náročný na přípravu i organizaci, ale spolupráce 8. a 9. třídy
náramně zafungovala 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 na škole pozměnit či opravit. Vedení školy
přislíbilo, že se bude jednotlivými podněty ze strany žáků zabývat a pokud budou přání reálná
a uskutečnitelná, podpoří jejich realizaci. A tak nám například přibylo několik nových šatních
skříněk, dataprojektor v 7. třídě, byly opraveny žaluzie… A také po prázdninách naše škola
dozná

určitých

změn.

Jakých?

Magdaléna Hantáková, 9. třída
Mgr. Michal Kunický
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Hezké

prázdniny…

