
1. zasedání senátu  

Dne: 9. 9. 2016 

Datum vytvoření: 12. 9. 2016 

 

Na naše první zasedání v roce 2016/2017 jsme pozvali pana ředitele. 

Toto zasedání bylo pracovní. Potřebovali jsme se domluvit, kdy se 

budeme scházet a jaké akce se budou pořádat. Pan ředitel nám řekl, 

že se žádný návrh senátu nepřehlíží a všichni senátoři by měli aktivně 

pracovat. Senát je spojením ředitele školy, třídami a jejich učiteli. 

Zástupci senátu mají povinnost informovat třídu o všem, co se na 

zasedání řeší. Aktivní senátoři budou nejen pochváleni, ale mohou 

dostat i odměnu. 

 Máme si domluvit přesná pravidla pro akce třída pro třídu. Ty se 

musí konat po vyučování např. výlet do kina, ale třída musí udělat 

pozvánku nebo udělat praktickou akci. V přípravě musí být aktivní 

alespoň 80% třídy.  Kvalitní akce bude oceněna, ale každý ve třídě 

musí pracovat. Jedna akce bude na jeden měsíc. Cílem je stmelení 

kolektivů různých tříd. 

 2. stupeň pojede na vícedenní výlet. 

 Z obce dostane škola 6 000,-Kč na opravu památníku T. G. Masaryka. 

 Ti, kdo pracují ve školní televizi, dostanou na konci školního roku 

odměnu. V projektu televize jsou F. Hromek, A. Trecha a S. Čuprová. 

Ti, kdo by měli zájem, se můžou přihlásit a dostanou divokou kartu. 

Bude zakoupen nový program na stříhání videí. 

 Do konce září půjde senát na zastupitelstvo obce. Podíváme se, jak 

pracují a předáme jim návrhy na zastávku, jak nás pan starosta žádal. 

Předneseme případné návrhy na zlepšení obce od žáků. 



Paní učitelka navrhla akci: Sněhuláci pro Afriku (charitativní akce) 

Senátoři navrhli tyto akce: stanování na školním dvoře pro 2. stupeň 

v době dýňobraní, veletrh zájmů na školním dvoře, projekt ochrana 

životního prostředí, vánoční A-Z kvíz pro 2. stupeň. Dále navrhli, že se 

každý měsíc bude o pomník T. G. Masaryka starat jedna třída, pořídit 

koše na papír a plast na chodby 1. a 2. stupně, zvýraznit nástěnku 

senátu. Nástěnkáři: M. Konečná, K. Lašková, T. Maršálková, J. 

Očenášková. Divoké karty pro senát, pana ředitele a každou třídu. 

Karty by se použili, pokud by měl někdo zájem nám pomoci s akcí 

nebo by chtěl senát navštěvovat. Jako další by si senát přál pořídit do 

promítací místnosti, kde probíhá zasedání senátu, 2 stoly a tabuli na 

psaní.  

Chtěli bychom „zprovoznit“ televizi.  

Kdyby třída chtěla, aby nějakou akci uskutečnil senát, tak ji musí 

navrhnout a předat zástupcům senátu. 

Hlasovalo se, aby senát byl ráno od 7:00 – 8 hlasů pro, 3 proti, 4 

nepřítomni. 

Úkoly pro senátory: do 15. 9. 2016 by měla každá třída přednést 

návrh na zlepšení školy, návrhy na zasedání zastupitelstva co se jim 

na obci líbí a co by se dalo vylepšit. 

Senátoři přišli na první schůzku s plno nápady a doufáme, že senát 

bude úspěšně a pilně pracovat a i nadále pokračujeme v projektu 

Škola pro demokracii. 

Zapsala Julie Očenášková dne 9. 9. 2016 

 

 


