2. zasedání senátu
Dne: 14. 10. 2016
Datum vytvoření:17. 10. 2016
Druhé zasedání v tomto školním roce bylo první zasedání, které proběhlo ráno.
Zúčastnili se: Nela Straková, David Dvořák, Šimon Konečný, Dominik Navrátil, Kristýna
Lašková, Tereza Maršálková, Marie Konečná, Vít Straka, Sára Čuprová, Vítězslav Dušek.
Nezúčastnili se: Julie Očenášková (nemoc), David Střelský (nemoc), Adam Trecha (nemoc),
Vít Osička (zapomněl).
Koncem září byli František Hromek a Sára Čuprová na zasedání zastupitelstva obce, kde
řekli své návrhy, co by se mohlo spravit v obci. Potom ukázali namalované návrhy zastávek
(od 5. -9. třídy) a pan starosta řekl, že určitě něco vyberou. Inspirovali jsme se prací
zastupitelstva.
Úkoly ze „Školy pro demokracii“:
1. Máme alespoň 2 krát do roka besedy s nějakými lidmi o jejich povolání.
Tento úkol splňujeme, protože jsme měli minulý rok besedu se záchranáři a policisty.
2. Pravidelně chodíme na zasedání školské rady.
Toto nesplňujeme, ale Sára Čuprová půjde za paní učitelkou Rebendovou a zjistí, kdy
bude zasedání Školské rady, abychom se mohli zúčastnit.
3. Prostory školy jsou přístupné i pro veřejnost a jsou v nich i nějaké akce.
Ano toto splňujeme, protože jsou tu různé kroužky např. Nauč se a vytvoř, fotbal nebo
cvičení jógy.
4. Někdy řešíme i problémy obce. Zajímáme se o práci obce.
Musíme vyřešit projekt „Televize“, protože zatím za rok 2016/17 ještě nic neudělali, ale
říkali, že se jim vymazal záznam z kamery. A ještě, že ta videa nemají jak stříhat, ale pan
ředitel slíbil, že koupí nějaký program na stříhání. Protože je jich v „Televizi“ málo, tak
musíme doplnit tým o dva členy.
Na zasedání senátu není dostatečná účast, tak informace o senátu budou zveřejňovány na
facebooku. Navrženi na tuto práci byli Julie Očenášková a David Střelský, nicméně je
nutno ještě tento bod dojednat.
Každá třída od třetí až do deváté má za úkol vymyslet program na akci Třída pro třídu.
Doposud máme pouze dvě třídy a to 5. třída – grilování a 9. třída Strašidelné putování.
Pan ředitel rozhodl, že bude jedna akce za měsíc, nejvíce dvě, po celý rok, ne vše v
červnu. Projednat do 31. 10. 2016.
Dominik Navrátil může se svým otcem zajistit akci „Buble ball“ pro třídu, zkusíme domluvit
i pro školu, myslíme, že o to bude zájem.
Pomník T. G. Masaryka se bude opravovat. Měl by se odhalit 21. 10. 2016, a Vítězslav Dušek
zjistí, jestli to bude v tomto termínu hotové. Starat se v listopadu o pomník bude devátá
třída, sice měli už v říjnu, ale jelikož pomník bude odhalen až koncem října. Přesune se na
listopad kvůli počasí (bude oprava přesunuta).
Musíme aktualizovat stránky senátu, které jsou na stránkách školy.
Úkoly pro senátory: Vymyslet „Akce třída pro třídu“ a potom ji říct svému třídnímu
učiteli.
Zjistit, jestli by někdo nechtěl pracovat v projektu „Televize“ a
pomáhat se zápisy „Škola pro demokracii“ (Divoká karta).
Napsala dne 17. 10. 2016
Marie Konečná, 6. r.

