Číslo senátu 9
Podpis žáka: Sára Čuprová, Vítězslav Dušek
Datum vytvoření: 12.5. 2016
Ročník 8.
Hosté: Mgr. Kateřina Bartošíková, Mgr. Radka Pekárková, Klára
Nešporová

1. Zhodnocení minulého senátu:
- 9. roč. si vybere 1 město dle vlastní výběru- podpora senátu
- opravení dataprojektoru na interaktivní tabuli v 8. roč. není možnépříliš zastaralý typ= díly již nejsou k dispozici
- otázky na ředitele školy z minulého senátu byly zodpovězeny
v rozhlasovém vysílání, ale protože nebyla přítomna třídní učitelka ani
větší část 8. roč.- zástupci třídy obdrží dokument s odpověďmi a seznámí
se s ním na třídnické hodině

2. Nutné informace k senátu:
- senát se chce zúčastní schůze zastupitelstva obce (v červnu)
- inspirujeme se způsobem práce zastupitelstva
- budeme prezentovat nejlepší návrhy na rekonstrukci či výstavbu nové
autobusové zastávky, které žáci zpracovali v rámci hodiny výtvarné
výchovy (do konce května)
- rádi bychom získali informace o možné realizaci našich návrhů při
besedě s panem starostou (5.2. 2016)
- Zdeněk Král byl odvolán z pozice senátora a na jeho místo byla zvolena
Michaela Příborská- 9. roč.
- senát plánuje zeptat se žáků školy na jejich názory a připomínky k chodu
senátu a k letošním akcím
- naše škola se zapojila do projektu ,, Škola demokracie´´, což ji umožnilo
se zúčastnit interkulturní (mezistátní) výměny, která proběhla od 24.4.-

1.5. 2016 díky organizacím Erasmus+, centru volného času mládeže
Duhovka a díky Evropské unii
- probíhala na Slovensku nedaleko města Trenčín v hotelu Podskalie (asi
50km od města Trenčín)
- zúčastnili se: Adam Trecha, Vítězslav Dušek a Vít Osička a tito účastníci
následně prezentovali průběh akce a nabyté zkušenosti žákům školy a
zasedání senátu
- příprava senátu na projekt ,,Třída pro třídu´´- jedná se o projekt, kdy si
každá třída připraví libovolnou akci pro jakoukoli jinou třídu či třídy na
škole- pro 2.stup. se uskuteční ve 2. pol. června
- na závěr roku (pravděpodobně 1.6.) se uskuteční sportovní olympiáda
pro 2. stup.- polovina tradiční disciplíny a zbytek zábavné aktivity
Předpokládané akce:
5. roč. - běh po ,, fáborkách´´ pro 1. stupeň
6. roč. –nově otevřené lanové centrum u Břeclavi, nebo akce Pohansko
pro 7. roč.
7. roč. – tajná akce pro 6.roč.
8. roč. – malování na obličej pro třídu z 1. stupně
9. roč. – ,,Dopravní prostředky´´ (již se uskutečnila)

3. Návrhy učitele:
- senát plánuje organizaci akce ,, Vodní bitva´´, kde paní učitelka
navrhuje, aby se na organizaci zapojili další žáci

4. Návrhy senátorů:
- zrušení pravidel pro třídy a vytvoření pravidel pro jednotlivé stupně= 1.
a 2. stupeň
5. Hlasování:

- zrušení pravidel pro jednotlivé třídy- všichni hlasovali pro
(koordinátorka se zdržela hlasování- zjistí informace od partnerské školyfunkce pravidel)- žádná formální pravidla

6. Zakončení a úkoly:
- v rámci projektu ,, Třída pro třídu´´ si ostatní třídy vytvoří svůj návrh,
jestliže ho nemají- po uskutečnění, žáci udělají reportáž o své akci do
školní televize
- každá třída si společně s učitelem projde školní řád a vyhledá
slova/odstavce, kterým nerozumí
- senát plánuje uskutečnit akci pro 2. stupeň- pracovní název ,, Vodní
bitva´´
- 5. roč. dostává za úkol utvořit nástěnku s obrázky a názvy z akcí
minulého roku (2. stup.)

