
Zasedání žákovského senátu č. 1 
DNE: 17. 9. 2021 

ZASEDÁNÍ VEDE: Kryštof Koryčan a Tomáš Imrich 

ZAPISUJE: Eliška Frisová 

PŘÍTOMNI: 

3. ROČNÍK Barbora Kubíková, Adriana Trčková 

4. ROČNÍK Klára Jilková, Helena Vrabcová (zástupce za nemocného senátora) 

5. ROČNÍK Tereza Kalová, Barbora Osičková 

6. ROČNÍK Zuzana Slámová, David Tetur 

7. ROČNÍK Eliška Frisová, Tereza Anna Fabičovicová 

8. ROČNÍK Nela Straková (zástupce za nemocného senátora) 

  Adam Polách (zástupce za nemocného senátora) 

9. ROČNÍK Kryštof Koryčan, Tomáš Imrich 

 PRŮBĚH ZASEDÁNÍ: 

1. Noví členové se nám představují  
2. Plánování akcí na školní rok     

AKCE „ HRDÁ ŠKOLA“  

   -Suit-up-day - 13.10. 

o Žáci i učitelé se obléknou do svátečního oblečení 

- Šílené účesy  -  10.11 

o Každý žák, který se zúčastní, bude mít nějaký kreativní účes  
o První tři nejkreativnější z obou stupňů dostanou odměnu  

 
o Strašidelný den -  NÁVRH žáků 9. ročníku 

- Dobrý skutek - 1. 12.  

- Teplákový den - 14. 1.  

- Den učitelů - 28. 3.  

o Žáci učí žáky  

 - Eko týden – 18. - 22. 4. 

 - Den ponožek 11.5. 

- Den naruby 24.6. 

Další návrhy našich akcí  

-Sportovní den 

o Vybereme si jeden sport, ve kterém budeme soutěžit 

  -Měsíc bez mobilů 

o Žáci ve škole ani v jejím okolí nebudou používat mobily  

  -Vícedenní výlet  



o Čtyřdenní výlet (o den nebo dva prodloužený) 

  -Multikulturní den  

o Každá třída si vybere jeden stát a o něm udělá prezentaci i s ochutnávkou a představí jeho kulturu  

   -Spaní ve škole (druhý stupeň) 

   -Planetárium (6. ročník) 

   -Den koníčků  

   -Vánoční a Valentýnská party (druhý stupeň) 

   -Lyžák (druhý stupeň) 

   -Třída pro třídu Jumpark, Laser game (druhý stupeň) 

3.PŘÁNÍ ŽAKŮ: 

   -Podsedáky/polštáře do tříd 

   -Stolní fotbal, skřínku se stolními hrami na chodbu na chodbu 

   - Mantinely do tělocvičny 

   - Špatné skřínky v 9. ročníku, vrzají židle 

4.ROZHODNUTÍ O DIVOKÉ KARTĚ 

   -První divoká karta senátu byla odhlasována Heleně Vrabcové 

5. Pan ředitel by chtěl pojmenovat postavičky, z obrázku na našem rozvrhu - vymyslet, jak udělat  

 

 

 

    


