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Druhá schůzka Žákovské rady ZŠ a MŠ Juventa (školní rok 2017/2018)
Druhé setkání členů Žákovské rady se uskutečnilo 12. října 2017. Schůzky se účastnil
pan ředitel Mgr. Jaroslav Minařík, který s dětmi diskutoval o připomínkách, které vznesly na
předchozí Žákovské radě. Schůzky se zúčastnili tito žáci:

Pátý ročník:

5. A – Sofiya Zakrevskaya

Šestý ročník: 6. A – Nela Navrátilová

5. B – Jana Čiháková

6. B – Adéla Hrušková

5. C – Denis Vohralík

6. C – Matěj Polák

5. D – NEMĚLA ZÁSTUPCE

6. D – Adéla Štefíková

Sedmý ročník: 7. A – Yulian Ivantsyuk

Osmý ročník: 8. A – Barbora Černá

7. B – Matěj Jobánek

8. B – Vendula Zedníčková

7. C – Dominika Kučerová

8. C – Anna Slováková

7. D – Tomáš Tejnický

Devátý ročník: 9. A Karolína Křížová
9. B Tereza Králová
9. C Marek Vojta

Pan ředitel se vyjádřil a diskutoval s dětmi o těchto bodech:
1) Nošení tepláků na běžnou výuku. Pan ředitel je stále nekompromisně proti nošení
tepláků na běžnou výuku. Samozřejmě tepláky toleruje na sportovní akce školy a akce,
kde je vhodnější sportovní oděv.
Zástupci s panem ředitelem o tomto tématu živě diskutovali. Jako důvody pro
povolení tepláků uváděli pohodlí chlapců, modernost i to, že někteří žáci zákaz stejně
nerespektují a do školy v teplákách každodenně chodí.
2) Povolení používání mobilních telefonů během přestávek. I k tomuto tématu
proběhla bouřlivá diskuse. Děti zdůvodňovaly, že při povolení mobilních telefonů by
byl během přestávek výrazně vetší klid, navíc by mohli v nezbytných případech volat
rodičům, což jinak nemohou.
Pan ředitel naopak zdůvodňoval zákaz tím, že se svolením používání mobilních
telefonů během přestávek by muselo být nastoleno i spousta zákazů, které by určitě
někteří žáci nerespektovali. Navíc by žáci neměli čas na svačinu, osobní hygienu a to
by řešili během hodin. Přestávky jsou určeny k přechodu do jiné učebny a odpočinku.
Je dobré, pokud spolu žáci během této doby komunikují a nesedí s mobily v ruce.
Používání mobilních telefonů během výuky se pan ředitel v žádném případě nebrání,
pokud je to se svolením pedagoga.
3) Posílení wifi připojení v klubu. Pan ředitel přislíbil posílení signálu.
4) Nefunkčnost některých elektronických zařízení ve třídách. Tím se bude zabývat
pan Prchal, který školu projde a případné nedostatky odstraní.
5) Posílení dozoru během přestávek. K navýšení počtu dozírajících pedagogů během
přestávek nedojde.
6) Exkurze do jiných zemí než je Velká Británie a Německo. Tyto země jsou voleny
vzhledem k relativně dobré dostupnosti a také s ohledem na jazykové znalosti žáků.
Vedení školy se však nebrání ani nabídce jiných zemí, například dětmi žádané
Francie, ne však v tomto školním roce.
U tohoto tématu vznikla i diskuse o možnosti studia dalších cizích jazyků na naší
škole. I zde pan ředitel uvedl, že není proti rozšíření nabídky např. o výuku
francouzštiny či španělštiny, problémem však je zajistit aprobované pedagogy.
7) Volný pohyb po chodbách během malých přestávek. Pan ředitel nemá nic proti
tomu, aby žáci i během malých přestávek mohli pobývat v prostoru chodeb na svém
bloku a patře. Vše prodiskutuje s pedagogy na provozní poradě, která se bude konat
18. října 2017.
8) Změna otevírací doby školního bufetu. Žáci požadují, aby byl bufet otevřen místo
přestávky po první vyučovací hodině až po druhé hodině, tj. od 9.45 do 10.05. O
případné změně již pan ředitel diskutoval s vedoucí školní jídelny, ta proti tomu nic
nenamítá. Proto bude i tento bod projednán na říjnové provozní poradě učitelů a
případně bude změněna doba provozu bufetu.
9) Výdej jídel u obou pultů školní jídelny i po šesté vyučovací hodině. Děti uvedly, že
v některých dnech oba výdeje fungují, jindy nikoliv. Pan ředitel o tomto promluví
s paní Šafaříkovou, vedoucí školní jídelny.

10) Přípravné zvonění 5 minut před začátkem vyučování a 5 minut před koncem
velké přestávky. Tato zvonění budou opět nastavena od listopadu. Žáci žádali, zda si
mohou vybrat tón, který bude znít. Pan ředitel přislíbil, že zjistí, jaké jsou možnosti.
11) Dozory v klubu. V případě nejasností ohledně dozorů v klubu či nepřítomnosti
pedagoga doporučil pan ředitel žákům dojít do sekretariátu a tam to nahlásit.
12) Změna nábytku v učebnách matematiky. Děti panu řediteli slíbili, že se podívají po
škole, jak jsou využívány učebny, ve kterých jsou rovné stoly, aby mohlo dojít
k případné změně lavic alespoň v učebně matematiky 309/A.
V Milovicích, 17. října 2017
Zapsala: Mgr. Jana Gavalcová

