1. schůzka školního parlamentu 16. 9. 2020
Přítomni:
4. třída: Eliška Švehlová
Jan Toman
5. třída: Lucie Čiháková
Eliška Procházková
6. třída: Anežka Bendová
Jakub Janda
7. třída: Jitka Gajdošová
Markéta Hejnová
8. třída: Martina Navrátilová Tomáš Grůbr
9. třída: Veronika Štvánová Alžběta Fialová

zastoupil Jaroslav Junek

1) Zahájení
 Vzájemné představení členů parlamentu
 Fungování parlamentu v letošním roce:
- co a jak a kdo a proč a kdy a….
2) Protikoronavirová opatření – dotazy žáků
 Proč se o přestávkách musíme držet v rámci od sebe, když ve školní jídelně můžeme sedět
vedle sebe? (8.)
- žáci mají dodržovat odstup zvláště od žáků z jiných tříd, ovšem ve školní jídelně není kapacita taková,
aby měli žáci jedné třídy pro sebe své speciální místo… doporučuje se sedat vedle žáků ze své třídy
 Musíme nosit roušky i ve třídě o přestávce? (7.)
- zatím žáci nemusí, ale může přijít pokyn na povinné nošení i během výuky
 Proč si nemůžeme brát sami příbor a tác ve školní jídelně? (8.)
- je to nařízení, které musíme jako škola splnit (aby žáci nesahali do příborů apod.) – výdej nesmí být
samoobslužný
 Jaké školní akce kvůli koronaviru nebudou? (9.)
- zatím nelze přesně říct, bude záležet na pokynech ministerstva a přísnosti opatření, za dobré situace by
mohl proběhnout Světový den, Předvánoční den, Mikulášská obchůzka, Den otevřených dveří pro
předškoláky nebo třeba Martinský večer (bez prodejní výstavy), v ohrožení je Kovářovská olympiáda (mísení
žáků) nebo třeba Školní ples (může být zákaz organizování)
3) Návrhy a dotazy žáků
 Bude letos fungovat Ekotým? (8.)
- po odchodu paní učitelky Martiny Řehořové to není jisté, novým koordinátorem je paní učitelka
Veronika Pšeničná
 Kdo rozhoduje o tom, co lze dělat ve škole během volné hodiny mezi vyučováním? (9.)
- rozhoduje pedagog, který koná nad žáky dohled

Zapsal dne 16. 9. 2020 Libor Mandovec

