Zápis ze školního parlamentu 6. 11. 2019
Na začátku jsme přivítali všechny zástupce parlamentu (opět nebyli zcela
všichni, a proto prosím všechny třídní učitele o předání informací dětem).
Seznámili jsme žáky s blížícím se setkáním Městského žákovského
parlamentu a Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje,
kterého se zúčastní jako zástupce naší školy Anna Linková z 8. C. Setkání
proběhne již 12. 11. 2019 a bude tam přítomen i pan primátor Baxa a paní
radní pro školství Kantorová. Společným tématem tohoto setkání bude
stravování, a proto prosíme každou třídu o sepsání odpovědí na tato
témata:
1. Pět kladů naší školní jídelny
2. Jedno nejoblíbenější jídlo školní jídelny + recept
Zástupce parlamentu jednotlivých tříd, případně jejich třídní učitelé, tímto
žádám o zpětnou vazbu nejlépe do pátku (nejdéle do pondělí, abychom
výsledek vašich odpovědí mohli předat Aničce na úterní setkání).
Druhé téma bylo sportovní. Opět, tak jako v loňském roce jsme se
přihlásili do programu Viktorka do škol na sezonu 2019/2020. Zástupci
školního parlamentu mají ve svých třídách zjistit zájem o fotbal.
Sportovní nadšenci, kteří milují fotbal, mohou získat zdarma vstupenku.
Stačí se u mne přihlásit a pomoci spoluvytvořit nástěnku k tomuto
programu. V tomto týdnu jsme obdrželi podepsanou kartičku Jana
Kovaříka a 4 vstupenky na zápas Viktorky se Slovanem Liberec, který
proběhne již tuto neděli.
V průběhu setkání parlamentu k nám zavítala paní ředitelka V. Holá,
která nám poděkovala za soutěž, kterou jsme připravili k 50. výročí
založení školy. Také se ptala zástupců, zda je ještě nějaké další téma či
problém, který by nám pomohla vyřešit.
V poslední části jsme se ještě zabývali tématem občerstvení na budově
školní jídelny, kde se nacházejí některé třídy a družina. Pokud by tyto
třídy chtěli občerstvení, je možno přes internet objednávat také zdravou
svačinku a paní svačinářka jim objednaný pokrm donese. Co se týče
automatu na nápoje, to je prozatím v jednání.
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