Zasedání senátu číslo 6
Dne: 5. 2. 2016
Přítomni: všichni senátoři, omluven Zdeněk Král
Hosté: pan starosta a paní učitelky: Radka Pekárková, Kateřina Bartošíková,
Robert Dvořáček, Martin Kvita a Pavel Polách
Datum vytvoření: 12. 2. 2016
Senát vedli: V. Osička, V. Dušek
1. Zhodnocení úkolů z minulého senátu:
Na minulém senátu jsme probírali jeho název. Proběhlo o tom také hlasování.
Senátoři dostali za úkol přinést si na dnešní zasedání upravená pravidla tříd,
abychom je mohli dát na stránky Škola pro demokracii, připravit si návrhy na
úpravu prostranství u jezírka v Benátkách, o to nás požádal pan starosta. Měli
také zjistit, jestli by se někdo zúčastnil školní akce Valentýn, kterou bychom
uspořádali.
2. Průběh zasedání:
Na dnešním senátu byl přítomen pan starosta, který nás informoval o plnění
návrhů a připomínek, které jsme měli k situaci v obci a přednesli mu je vloni na
besedě, jíž se zúčastnil celý druhý stupeň.
Pan starosta se vyjádřil k tomu, co se z našich návrhů od loňska podařilo udělat,
co nejde a co bude zrealizováno.
Nádoby na olej- jsou na sběrném dvoře v Chalúpkách
Vybudovat silnici z ulice Za školkou na Járek- bude vybudována, pokud obec
dostane dotaci z ministerstva pro místní rozvoj
Opravit malé hřiště- bude se opravovat
Hodiny
Oprava autobusové zastávky- pan starosta nás požádal o konkrétní návrhy,
které by bylo možné použit při její rekonstrukci

Upravit „skládku“ naproti pošty, která patří panu Buzrlovi, protože ničí centrum
obce.
Vysadit stromky na Prušánské ulici- stromky budou vysazeny na jaře
Zakoupení pozemku od pana Cabaly- nelze
Vybudovat muzeum
Celý rozhovor můžete shlédnout v naší „televizi“ odkaz najdete na stránkách
školy
Hlavní otázkou tohoto zasedání bylo přednesení návrhu jednotlivých tříd na
úpravu prostranství u jezírka v Benátkách, kde má proběhnout rekonstrukce a
pan starosta chtěl zjistit, co bychom si tam představovali.
3. Návrhy učitele:
Paní učitelka navrhla, že by se mohla část zasedání vysílat v naší nové
„televizi“, a to zpracovat tu část zasedání senátu s p. starostou. Navrhla
také akci „Mikulášská merenda“, která se uskutečnila před Vánoci.
Posledním návrhem bylo návrh pana ředitele, nejprve natočit vizitku
školy a zpracovat zasedání senátu s p. starostou.

4. Návrhy senátorů:
Omítnou autobusovou zastávku, nakoupit samolepky pro senátory,
rozběhnout projekt „televize“, akce pro jednotlivé třídy na konci
školního roku, oprava Masarykova pomníku v parku, o který se staráme.
Pan starosta od senátu obdržel přibližný rozpočet, kolik by oprava stála
(obrátili jsme se na kamenickou firmu, abychom toto zjistili).
5. Návrhy jednotlivých tříd na úpravu prostranství u jezírka:
3. ročník- skluzavka, altánek, houpačky, prolézačky, svítící sochy, umělí
dinosauři, přístav s lodičkami, dřevěný hrádek- prolézačka, malý most,
skluzavka do vody, pískoviště, zábavní park, malá lanovka, trampolína,
hezký chodník, stromy, malý obchod, vyčistit jezírko na koupání,
osvětlení.

4. ročník- lavičky, nové prolézačky, pokácet staré vrby vysadit nové,
budky pro zvířata na vodě, záhon květin.
5. ročník- postavit altán, prolézačky pro děti, lodičky na jezírko, vyčistit
jezírko, aby se v něm dalo koupat.
6. ročník- pokácet stromy kolem jezírka a vysadit nové, lavičky,
skluzavka, pískoviště, opravit houpačky.
7. ročník- lázně, vystavět průlezky, zimní stadion
8. ročník- upravit dětské hřiště, posezení pro dospělé, altánek.
9. ročník- workout, altánek, lázně
8. Zakončení: Pan starosta nám poděkoval za naše nápady a řekl, že je
přednese zastupitelstvu. Také nám navrhl, že senát by mohl od obce dostat
určitou sumu peněz, se kterými by sám hospodařil. Pochválil také senát za jeho
práci. Pan starosta nám také řekl, že by se s námi rád scházel častěji. Na konci
pozval členy senátu na zasedání zastupitelstva.

Úkol:
- Zpracovat videozáznam ze zasedání senátu s p. starostou
- Natočit vizitku školy
- Každá třída si promyslí akci pro jinou třídu (může být i mimo vyučování),
ne až na konci roku
- Zjistit jestli se uskuteční akce Valentýn
- Promyslet, jak by se dala rekonstruovat autobusová zastávka

Zapsal dne 5. 2. 2016
Michal Strýček
9. ročník

