
Po dvou měsících 
jsme se opět sešli ve školní 
knihovně. Koordinátoři nás 
přivítali svojí tradiční úvodní 
řečí, v níž shrnuli výsledky 
minulé schůze. Dozvěděli 
jsme se, že další termín objed-
nání knih do knihovny je ob-
dobí velkých prázdnin. Škola 
disponuje celkem slušnou 
částkou kolem deseti tisíc ko-
run. Celkem důležité pro nás 
bylo zjištění, že naší škole by-
la přiznána dotace na nové to-
alety, které se budou moderni-
zovat v pavilonu D (prostory 
druhého stupně). Zvířecí kou-
tek je povolen a řekl bych i 
podporován, ovšem záleží jen 
na nějakém nadšenci nebo 
nadšencích, kteří by se tohoto 
podniku nebáli. Proto chci vy-
zvat jménem Dětského parla-
mentu, aby se všichni akvaris-
té a chovatelé zamysleli, zda 
by nechtěli rozjet tuto nadmíru 
zajímavou akci. Záleží jen na 
Vás. A jestli se přece podaří 
rozjet tento projekt, tak by-

chom rádi začali chovat méně 
náročné druhy zvířátek, jako 
jsou rybičky a křečci. Dětské 
parlamenty na jiných školách 
nejeví přílišnou aktivitu o spo-
lupráci, jak nám sdělila naše 
předsedkyně. Další důležitou 
informací pro Vás je jistě sku-
tečnost, že škola ještě alespoň 
jednou do konce školního 
roku uskuteční bruslení 
v Ledči nad Sázavou. Bavili 
jsme se také o možnosti brus-
lení na prvním stupni, zvažo-
vali jsme bezpečnost, ale jako 
vždy vše záleží na organizaci. 
Toto téma nechme raději na 
učitelích. Rozhovor s paní 
Klatovskou, vedoucí školní jí-
delny, jsme odložili na neurči-
to, kvůli malému zájmu žáků, 
kteří nestihli včas dodat otáz-
ky. Debata se jako tradičně 
stočila k zakončení školního 
roku, zatím se však naše vize 
neustále mění, proto raději 
nebudu nic oficiálně prohla-
šovat. Co ale víme téměř jistě 
je to, že ke Dni dětí přijede do 

školy velmi známý kouzelník 
P. Kožíšek a pro druhý stupeň 
tu je naplánované projektové 
zpracování výuky. Ohledně 
drogové aféry ve škole na nás, 
jakožto na zástupce tříd ape-
loval koordinátor za druhý 
stupeň, abychom nepodceňo-
vali závažnost některých situ-
ací a raději řešili věci hned, 
než se nám potom vymknou 
kontrole, ač je to pro nás jak-
koli těžké.  

Ohledně dvoudenních 
výletů stačí sehnat ochotné 
učitele, dobrý termín a pak nic 
nestojí v cestě, mezi námi, 
s těmi učiteli je to někdy  pro-

blém. Zástupci tříd by si přáli 
mít ve škole automat na su-
šenky a čokoládu, jak tomu 
bývá zvykem na středních 
školách. „Známe se, potom 
budou kelímky v květináčích.“  
- neopomenul poznamenat 
koordinátor za druhý stupeň. 
Rozebírali jsme také rozhlas 
ve škole, ale k převratným zá-
věrům jsme nedošli. Snad nej-
lepší nápad měla Zuzka Lejna-
rová, která by chtěla mít škol-
ním maskotem nějaké zvířátko 
ze ZOO, a tak ho vlastně 
sponzorovat. Její návrh jsme 
jednomyslně podpořili. 
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Zvířecí koutek je povo-
len a řekl bych i pod-
porován, ovšem záleží 
jen na nějakém nad-
šenci nebo nadšencích, 
kteří by se tohoto pod-
niku nebáli. 


