Schůzka školního parlamentu 29. 3. 2019
Program:
•
•
•

•
•
•

•

Přivítání a prezence přítomných žáků. Zúčastnili se starostové tříd a jejich zástupci v počtu 28
žáků, omluveni byli starostové 8. A a 7. B.
Poděkování členkám parlamentu z 6. B, C za hlášení ve školním rozhlase ke sv. Valentýnu a
Dni učitelů.
Závěrečné hlasování o finančním zůstatku z akce Ježíškova vnoučata: hlasováním bylo
rozhodnuto, že zůstatek z uvedené akce ve výši 1 494 Kč použijeme na nákup krmiva pro
zvířata v útulku Zlín – Vršava.
Informace o umístění automatu na drobné občerstvení u školní jídelny.
Informace o připravované akci Ukliďme Česko: naše škola se zapojí v rámci ekologické
vycházky den předem, v pátek 5. 4. 2019.
Předkládání požadavků žáků jednotlivých tříd: starostové a jejich zástupci měli za úkol zjistit
od svých spolužáků, co by chtěli ve škole změnit nebo co by je potěšilo. Návrhy přednesli
před ostatními členy.
Diskuze: v rámci diskuze se členové dotazovali, jak proběhne nákup krmiva pro útulek, kdo
zajistí převoz a kteří členové útulek navštíví. Dále se dotazovali na projekt SRPŠ participativní
rozpočtování. Členové z devátého ročníku se ptali, zda má vedení školy informace od SRPŠ
ohledně zakoupení triček u příležitosti ukončení školní docházky v ZŠ Fryšták.

Úkoly:
•
•
•
•
•
•

Starostové jednotlivých tříd seznámí spolužáky ve třídách s připravovanou akcí Ukliďme
Česko.
Mgr. Libor Sovadina zorganizuje nákup a dopravu krmiva do Útulku pro zvířata v nouzi Zlín
Vršava.
H. Uhříková vyvěsí na nástěnky přehled návrhů školního parlamentu.
M. Rektořík a N. Gajdošíková připraví hlášení do školního rozhlasu na téma Velikonoce.
J. Pavel a V. Weigl připraví hlášení do školního rozhlasu na téma Den Země.
Mgr. Helena Uhříková se bude informovat u členů vedení SRPŠ na projekt participativní
rozpočtování a úhradu triček pro žáky 9. ročníku.

Fryštáku 1. 4. 2019, zapsala: Mgr. Helena Uhříková

