
ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO SENÁTU Č. 5 
 

DNE: 2. března 2018 zasedání za únor 2018- chřipková epidemie 
 
PŘÍTOMNI: 3.ROČNÍK: Veronika Cilečková, Vilém Toušek 
                   4.ROČNÍK: Eva Garšicová, náhradník Lada Hromková 
                   5.ROČNÍK: neomluveni, ani náhradníci 
                   6.ROČNÍK: Tereza Tománková, Jan Přibyla 
                   7.ROČNÍK: Gabriela Osičková, Julie Galová 
                   8.ROČNÍK: Julie Očenášková, Matěj Osička 
                   9.ROČNÍK: omluveni pro nemoc 
 

- Zástupci páťáků často chybí a pokud budou chybět dál, tak budou nahrazeni  
 
ZASEDÁNÍ VEDLA: Julie Očenášková 
 
1. PRŮBĚH 
Zhodnocení akcí: 
- v únoru byly uskutečněny tyto akce: BAREVNÝ TÝDEN pro celou školu - 12.2.-
16.2, který byl úspěšný 
                                              VALENTÝNSKÁ PARTY - zúčastnilo se 26 lidí z 2. 
stupně 
 
-poděkování za bonbóny a občerstvení na VALENTÝNSKÉ PARTY 
 
2. ÚKOLY DO DALŠÍHO SENÁTU:  
 
-Gabriela Osičková bude mít na starosti hlášení v rozhlasu o sběru oleje, o 
plastových víčkách a dozvíme se, kolik kdo přinesl 
-řešil se nápad o chození do jiných tříd o přestávkách a skoro celá 7.třída s tím 
nesouhlasí, ale ostatní třídy souhlasí, 
-2. stupeň by chtěl jet do kina  
-chtěli bychom koupit dobrý reprák s mikrofonem na ozvučení našich akcí 
 
Nová akce, inspirovala jsme se projektem Hrdá škola, Dnem hudby 
 
-vymysleli jsme akci 10 DNÍ HUDBY od 15.3. do 28.3.2018 
- každá třída si sama, 1. stupeň s pomocí učitelů připraví písničky, které bude 
pouštět ve školním rozhlasu o velké přestávce v Týdnu hudby 
-naplánujeme 10 DNÍ HUDBY tak, aby to vycházelo ze Dnem učitelů 
 
-28.3.2018 bude DEN UČITELŮ pro celou školu 
 budou učit žáci místo učitelů, zkusíme si jejich práci 



-28.3.2018  překvapení pro učitele o velké přestávce 
 
 
-další senát bude 16. března 
 

- NÁVRH NA AKCI NA ČERVEN - místo VELETRHU ZÁJMŮ bychom mohli 
udělat  ŠKOLA MÁ TALENT na školní zahradě 

 
3.PŘIPOMÍNKY 
 
7.ROČNÍK-  chybí rozdvojka, HDMI, narovnat dataprojektor 
6.ROČNÍK- aby ráno pouštěli žáky dřív do školy, když je venku zima nebo prší 
4.ROČNÍK- nové skříňky, narovnat dataprojektor 
3.ROČNÍK- nové skříňky 
 
4.ÚKOLY DO 16.3. 
-v třídnické hodině vybrat hudbu na akci 10 DNÍ HUDBY, každá třída má 1 přestávku 
-domluvit se jestli chceme chodit do jiných tříd 
-třída si určí, kdo bude ze třídy učit na DEN UČITELŮ, jaký předmět a jak dlouho 
- Honza Přibyla vybrat fotky na nástěnku, Gábina poslat fotky z Valentýnské party 
NAPSALA DNE: 7.3. 2018                          Tereza Tománková  
 
 
 
 
 
 
 
  


