ZÁKLADNÍ ŠKOLA B EZNICE, p ísp vková organizace

tel. 318 682 165
fax 318 683 608
e-mail: skola@zsbreznice.cz

Rožmitálská 419
262 72 B eznice

Žáci ZŠ B eznice podporují sb rovými aktivitami chov tu ák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky

Setkání editele školy se zástupci t ídních kolektiv

8. 02.201

Za átek 7:15
P ítomni:
4.a

Pavel Páca

4.b

Viktorie Bartáková

5.a

Lucie Kud jová

5.b

Barbora Doulová, Patrik Vl ek

5.c

Julie Sroková, Denisa Nesvedová

6.a

Jana Mikolášová, Markéta Stulíková

6.b

Nikola Šilhavá, Nikola ížková

7.a

Klára Kottová

7.b

Aneta Koubková

8.a

Adam ížek

8.b

Tereza Eisenreichová, David Nesveda

9.a

Tereza Kotrlová, Ondra Barek

9.b

Markéta P ni ková

Obsah setkání:
1. P ivítání žák

editelem školy, prezence.

2. Projednání následujících témat:
a) Zapojení ZŠ B eznice do projektu EU – peníze školám.
Vyu ující budou tvo it nové výukové materiály a následn je využívat ve svých hodinách.
Cílem je, aby vyu ování bylo zajímav jší a žáci aktivn jší.

b) Získání titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupn .
Nadále budou podporovány ekologicky a environmentáln

zam ené

innosti – pé e o

prost edí ve škole a kolem ní, sb rové aktivity, chov zví at, spolupráce s ekologickými spolky
a sdruženími, osv ta žák i ve ejnosti a podobn . Jedním z cíl žákovských aktivit bude
snižování spot eby energie, podpora recyklace odpadu a pé e o vzhled školního prost edí.
Žáci hovo ili s panem editelem také o lhostejnosti v i prost edí.
c) Ú ast žák na projektovém vyu ování.
Pan editel nám vysv tlil, že projektové vyu ování a s ním spojené exkurze jsou také
povinným vyu ováním, jen probíhá jinou formou. Nejde o výlety, ale o to, abychom v ci, o
kterých se u íme, vid li, slyšeli a mohli si je vyzkoušet.
d) Pravidla práce žák s PC ve škole.
N kte í žáci nerespektují pravidla práce s Pc v u ebnách. Bez svolení m ní nastavení, pokouší
se prohlížet nepovolené webové stránky. asto tím zm ní i poškodí software nebo hardware
a znemož ují práci na po íta i na n kolik dní. Žáci by m li být ohleduplní a vážit si možnosti
využívat moderní techniku.
e) Lyža ské kurzy, vodácký kroužek a sportovní akce.
Naši spolužáci ze sedmého ro níku nám poreferovali o lyža ském kurzu na Šumav . Žáci
mají možnost v rámci školních akcí zdarma využívat lyže, lod a další vybavení školy.
3. Dotazy žák
a) Mohly by být opraveny šatny u t locvi en? (Plánována je oprava minimáln dvou ze
ty šaten. Rekonstrukce by m la prob hnout o letních prázdninách.)
b) Budou pro žáky po ádány n jaké p ednášky? (P ednášky jsou po ádány pr b žn .
V prvním pololetí probíhala nap . p ednáška p íslušník m stské policie nebo RNDr. Ondry
Sedlá ka o Africe, p ipravovány jsou další. Snahou je sladit cíle vzd lávání s p ijatelnou
finan ní zát ží, nebo v tšina p ednášek ze strany vn jších spole ností je významn finan n
zpoplatn na. Navíc je pro žáky zajímav jší a srozumiteln jší forma exkurze, kde o v cech
nejen slyší, ale mohou je vid t, dotknout se, pop . ochutnat apod. - viz projektová výuka.
P ednášky však mohou provád t nap . i rodi e a prarodi e, kte í jsou odborníky nebo znalci
v daném oboru nap . košíká , hajný aj.).
c) Budou dny editelského volna? ( editel školy m že ze závažných provozních nebo
technických d vod podle „školského zákona“ ud lit ve školním roce maximáln p t dní
editelského volna.

editelství bylo v letošním školním roce osloveno panem starostou, aby

prozatím nebylo volno ud lováno z d vod plánovaného zateplení školy, které m že výuku
narušit.)
Adéla Pospíchalová, Adam ížek

