Zápis ze schůzky ŽP dne 10. června 2015
Nepřítomni zástupci 4. A, 5. B.
Program:
• Členové ŽP se jednohlasně usnesli, že od školního roku 2015/2016 bude
ŽP tvořen zástupci tříd od šestého ročníku. Žáci pátých tříd se mohou do
práce ŽP zapojit dobrovolně.
• Zhodnocení práce ŽP za celý školní rok 2014/2015: Co se povedlo?
Poetické setkání, Mikulášský průvod, Mikulášská, Majáles, sportovní
turnaje; kavárnička „U Smolíka“; práce patronů (ochránců maličkých);
řada dětí se snažila bojovat proti šikaně a nepěkným vztahům…; Tereza
Honzáková, Vendy Odvárková, Dáša Sanak a Pavlína Křenková aktivně
zastupovaly naši školu v Pražském parlamentu dětí a mládeže.
Spolupracovaly i s Národním parlamentem DM.
Co bychom měli zlepšit? Účinněji působit na ty děti, které mají sklony
šikanovat a nehezky se chovat k lidem kolem sebe. Ještě více podporovat
chování, které je odrazem respektu a úcty.
• Většina z dětí i dospělých podepsala petici za obnovení Mezinárodního
dne studentstva; podpořili jsme tak iniciativu PPDM.
• 19. června se patroni v tomto školním roce rozloučí se svými svěřenci (Je
nutné domluvit se s třídními učiteli na tom, jak akce proběhne…)
• V září by ve volbách měli být zvoleni spolužáci, kteří opravdu chtějí
pracovat v dětském parlamentu, jsou ochotni organizovat akce a
zapojovat se do nich; nejsou jim lhostejné vztahy na naší škole…
• Členové ŽP se pokusí působit na spolužáky, aby ve škole i v nejbližším
okolí školy udržovali pořádek a neničili věci, které nepatří jim. Nebude-li
pořádek, budou zavedeny „úklidové“ služby…
• Příprava čtvrtého čísla časopisu „Smolík“ (zodpovídají Tereza Honzáková,
Jana Trnková)
• Poděkování patronům (žáci 8. a 9. tříd) a především Vendy Odvárkové
(stávající předsedkyně, 9. tř.) a Terce Honzákové (místopředsedkyně,
9. tř.) za obětavou práci v ŽP Smolkova i v Pražském parlamentu dětí a
mládeže.
Báječné
prázdniny
všem!!!
Zapsaly: Pavlína Křenková, 8. B a Mgr. Jana Trnková, koordinátorka ŽP

