
Schůze ŽP 6. 4. 2016 
Docházka byla dostačující pro vytvoření kvalifikované většiny. Povedlo se vyřešit všechny 

naplánované body schůze. Byli vyřešeny všechny podměty a otázky ze tříd… 

Otázky a podměty ze tříd 
 Proběhla kontrola účastníků výjezdu Fakulťáků do Prahy, hlásí se málo účastníků, je 

možné, že akce se bude muset zrušit, jako minimum je stanoveno 18 zájemců 

 Připomínky k Velikonočním dílnám: v aule bylo mnoho hluku, příště se 

pravděpodobně přesunou do družiny. Akce se líbila více než v minulých letech… 

 Otázka ze tříd: Rozvrh byl změněn z důvodu odchodu paní učitelky Hejkrlíkové, 

za kterou se nepodařilo sehnat náhradu 

 Paní zástupkyně: V případě nepřítomnosti učitele v hodině nahlásit do 5 minut 

Den bláznivých převleků 
 Byl naplánován na 22. 4. 2016 

 Hlasováním se rozhodlo, že systém hodnocení se měnit nebude (Pro bylo 18/18 

zástupců) 

Volba předsedy 
 Z důvodu vyloučení stávajícího předsedy na minulé chůzi byl zvolen nový 

 Kandidáti: Karel D. Kopecký (8.A) a Adélka Kašparová (6.B) 

 Karel D. Kopecký zvítězil ve volbách se 14 hlasy a byl jmenován předsedou 

 Nikdo z přítomných se nezdržel hlasování, celkově hlasovalo 18 zástupců 

Den dětí 
 Akce „Den dětí“ pro první stupeň se bude konat 1. 6. 2016 

 Akce se bude opakovat bez 5. třídy 

 Pravděpodobně bude spojen s otevřením Venkovní třídy projektu 7.B „Extra třída“ 

 Byly domluveny různé disciplíny, např. běh ve dvojicích, kuželky, voda na lžičce 

nebo malování po slepu… 

Aktivity CEDU 

 Zástupce Karel Kopecký (8.A) připravil další z možných aktivit od CEDU pro získání 

certifikátu „Škola pro demokracii“ 

 V prezentaci stručně představil a rozebral 3 jednodušší archy aktivit 

 Byl zvolen arch s názvem „7. Naše škola“ 

 Zvolený arch si můžete prohlédnout na skolaprodemokraci.cz a prezentaci si stáhnout 

na fakultaci.cz 

 

Termín příštího zasedání nebyl vyhlášen, dozvíte se ho na webových stránkách Fakulťáci.cz 

http://www.skolaprodemokracii.cz/oblasti-hodnoceni.html
http://www.fakultaci.cz/
http://www.fakultaci.cz/

