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Schůzka Žákovské rady – 13. listopadu 2018
První schůzky žákovské rady ve školním roce 2018/2019 se účastnili následující žáci:
5. A – Radim Jobánek

6. A – bez zástupce

5. B – Karina Berdar

6. B – Zdeněk Peterka

5. C – Samuel Klieštik

6. C – Martin Čermák

5. D – Matouš Pelikán

6. D – Adrián Bakaľár

5. E – Martin Stejskal
7. A – Nela Navrátilová

8. A – Yulian Ivatsyuk

7. B – Adéla Hrušková

8. B – Matěj Jobánek

7. C – Adéla Srogončíková

8. C – Tomáš Tejnický

7. D – Adéla Štefíková
9. A – Markéta Peštová
9. B – Vendula Zedníčková
6. A v době konání první schůzky neměla zvoleného zástupce do Žákovské rady. V 7.
C byl zvolen Matěj Polák, ten však chyběl, proto se schůzky účastnila Adéla Srogončíková.
Diskutovali jsme o těchto bodech:
1) Potravinová vyhláška – žáci se velmi podivovali nad tím, že momentálně je možné
ve školním bufetu zakoupit mnohem pestřejší sortiment svačin, obzvláště se však
podivovali nad nabídkou čokolády Milka. Vendula Zedníčková všem přítomným
sdělila, že tato objednávka byla chybná. O nabídce potravin mluvila s vedoucí
školního bufetu, ta jí sdělila, že vyhláška byla zmírněna a nabízí větší pestrost
potravin. Žáci tedy prosí o setkání se zástupci školní jídelny.
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2) Dostupnost wifi v kuchyňce – Martin Stejskal s 5. E upozorňoval, že školní wifi je
dostupná i ve školní kuchyni, kam by dle jeho názoru dosahovat neměla. Ostatní žáci
si však rozhodně nepřejí jakékoliv zasahování do síly signálu, líbí se jim možnost
využití wifi jak ve školní jídelně, tak v učebně výtvarné výchovy.
3) Více hodin tělesné výchovy – žádost vznesl žák pátého ročníku, diskutovali jsme o
možnosti přihlásit se v šestém ročníku do sportovní třídy s rozšířenou výukou Tv.
Také jsme diskutovali o míře využití školních tělocvičen.
4) Výška lavic a jejich přesuny – toto téma předložili zástupci šestých ročníků. Výška
lavic a židlí je jiná v učebnách 414C – 417C. Již však byli osloveni školníci, kteří
srovnají výšku lavic a židlí do jedné roviny.
5) Čerstvost zboží ve školním bufetu – Radim Jobánek upozorňoval na to, že si
opakovaně zakoupil v bufetu nápoj Zonky s podivnou chutí. Upozornila jsem ho, že
tento dotaz je opět určený zástupcům školní jídelny.
6) Více asijské kuchyně – přání má Samuel Klieštik, opět určeno pro školní jídelnu.
7) Funkčnost techniky na škole – zaznělo zde, že v hudebním sále nefunguje přehrávač,
v 8. C nelze vypnout reproduktory. Již bylo hlášeno (reproduktory), stále nedošlo
k opravě. Děti byly upozorněny, že musí reklamovat opakovaně.
8) Úklid školy – na nepořádek na svém patře upozorňovali žáci pátého ročníku.
9) PopIdol – žáci si přejí opakování školní soutěže PopIdol. Byli informováni, že o
opakování se uvažuje v následujícím školním roce.
10) Více sportovních akcí pro páté ročníky – zástupci byli informováni, že toto musí
diskutovat se svými třídními učitelkami, učitelé Tv organizují soutěže pro druhý
stupeň (již proběhl turnaj v ping-pongu, v nejbližších dnech začne soutěž skokanská
laťka, proběhl turnaj ve futsal, příští týden se školní tým bude účastnit florbalového
turnaje,….)
11) Barvožrout – žáci nižších ročníků upozorňovali, že chybí lístečky, aby mohli soutěžit.
Opět dotaz určený školní jídelně.
12) Chování družin ve školní jídelně – více dětí upozorňovalo na to, že některé družiny
po příchodu do jídelny předbíhají ostatní žáky, kteří již stojí ve frontě. Považují to za
zbytečné.
13) Možnost žáků používat učitelské notebooky během přestávek – některým žákům
(5. ročníky) se nelíbí, že v paralelní třídě děti během přestávky používají notebook
paní učitelky.
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14) Přednáška na téma „Výběr střední školy“ – deváťáci přišli s nabídkou uspořádat
pro mladší žáky školy po přijímacím řízení přednášku na toto téma.
15) Akce školy určené pro více ročníků – zástupci mají za úkol do příštího setkání zjistit
zájem svých spolužáků o organizaci celoškolních (či víceročníkových) akcí, do
kterých se chtějí aktivně zapojit.

V Milovicích, 14. listopadu 2018
Zapsala: Mgr. Jana Gavalcová
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