
ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO SENÁTU č. 5 

DNE: 10. 1. 2020 

ZASEDÁNÍ VEDE: Jan Přibyla 

ZAPISUJE: Jakub Kapina 

PŘÍTOMNI: 

3. ROČNÍK - David Veverka, Natálie Tomšejová 

4. ROČNÍK - Matyáš Toman 

5. ROČNÍK - Lukáš Konečný, Eliška Frisová 

6. ROČNÍK - Pavel Bartoš, Adéla Hanzlíková 

7. ROČNÍK - Jakub Kapina, Kryštof Koryčan 

8. ROČNÍK - Jan Přibyla, Šárka Cahelová 

9. ROČNÍK - Gabriela Osičková 

OMLUVENA: Zdenka Nejezchlebová a Julie Galová 

1. PRŮBĚH zasedání: 

Hodnocení akce „2 měsíce bez mobilu“ více než 60 lidí 

se přihlásilo, 

5. ROČNÍK - 1 nevydržel 

6. ROČNÍK -  všichni vydrželi 



7. ROČNÍK – 6 nevydrželo 

8. ROČNÍK - 2 nevydrželi 

9. ROČNÍK- všichni (2) vydrželi  

 

 23 lidí z 6. -9. ročníku jelo do kina jako odměna, film se 

nazýval Jumanji Next level, zbytek tj. 5 ročník, který byl 

na lyžařském výcviku a nemocní mají náhradní termín 

únor.  Hezká akce 

Hodnocení akce „30let od sametové revoluce“ 

uspořádali jsme výstavu věcí z období Sametové 

revoluce (90. léta) v naší zasedací místnosti, navštívila i 

veřejnost při Dnu otevřených dveří.   Akce zdařilá 

Dále se řešila příprava naší akce „Barevný týden“ od 

17. 1. 2020 do 24. 1. 2020: 

Pá- zelená a červená 

Po- flitry nebo stříbrná 

Út- puntíky a proužky 

St- kluci růžoví a holky modré 

Čt- oblečení s potiskem (seriály, filmy, pohádky) 



Propagace akce, hodnocení, fotografování, vyhlášení 

výsledků- zodpovídají Honza Přibyla a Šárka Cahelová,  

 Také se probíralo znovu logo a název (razítko) senátu. 

Třídy, které neřešily logo udělají na třídnických 

hodinách: 3, 4, 6, 7, 8. 

Z projektu Hrdá škola jsme si vybrali: „Dobrý skutek“ - 

do poloviny února můžete donést hračky, stavebnice a 

knihy v dobrém stavu – propagace akce 

2. NÁVRHY senátorů a jednotlivých tříd: 

- jednotlivé dny k barevnému týdnu 

- na 20. 2. uspořádat Multikulturní den 

 

3. ÚKOLY do příštího senátu: 

- plakát na dobrý skutek - Lucie Slámová 

- zúčastnit se obecního zasedání 

- návrhy na logo senátu a název pro třídy, které ještě 

nedodaly 

 

Zapsal Jakub Kapina 


