Školní parlament na ZŠ PLUMLOV
Školní parlament má na naší základní škole již letitou tradici.
Jedná se o skupinu volených žáků z II. stupně- zpravidla dvou z
každé třídy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o
tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách
parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc.
Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
V I. pololetí školního roku 2019/2020 se zástupci sešli celkem
devětkrát. Věnovali se mnoha činnostem, které se podílely na zlepšení
atmosféry ve škole. Prvním úkolem parlamentu bylo zavedení tzv.
„osvobozujících žolíků“. Všichni žáci je
mohou využívat jako
omluvenku z ústního zkoušení (1x za čtvrtletí). Dále si zástupci
odsouhlasili novinku- vedení kroniky školního parlamentu. Tento nápad
využily i některé třídní kolektivy a i ony si tvoří své třídní kroniky.
Parlament pracuje v úzké spolupráci s vedením školy, dne 24. října se
konala schůzka s paní ředitelkou Simonou Zapletalovou, která žákům
odpovídala na zvídavé dotazy týkající se chodu školy. Z podnětu
parlamentu byly do tříd zakoupeny plastové boxy na odstřižky papírů.
Těsně před vánočními prázdninami parlament zrealizoval
tradiční soutěž ve vánoční výzdobě tříd, letos tuto soutěž (na nápad
žáků) okořenil i souboj kabinetů učitelů. „Nejvánočnějšími“ třídami,
které získaly diplomy a drobné ceny, se staly třídy 9.A,8.B a 6.A a
z kabinetů sladká výhra (krabice vánočního cukroví) připadla
jednoznačně a zaslouženě kabinetu matematiky.
Školní parlament pravidelně podporuje i charitativní akceprodejem drobných předmětů přispívá na sbírková konta, tento školní
rok pro FOND SIDUS a pro obecně prospěšnou společnost ŽIVOT
DĚTEM.
I v druhém
pololetí školního roku se parlament chystá
uskutečnit rozličné akce-např. již známý Ponožkový den či Barevný
týden, ale i některé další, které jsou zatím překvapením.
Určitě se bude na co těšit:-)))

Zástupci školního parlamentu
Školní rok 2019/2020

6.A – Leona Štefková, Vendula Švédová
6.B – Adéla Sofková, Daniel Liška
7.A –Veronika Kořínková, Tomáš Pořízka
7.B – Adéla Gambová, Ondřej Kurka
8.A – Tomáš Martenek, Adéla Sychrová
8.B – Robin Soldán, Radim Švéda
9.A – Erik Doležel, Radim Pelíšek
9.B – Klára Kocourková, Nikola Marková

