jsme
hovořili
o
tom nejdůležitějším,
co se týká DP. Jejich
hlavní
mluvčí
předseda, se velmi
aktivně
účastnil
diskuse. Tak jsme se
dozvěděli,
že
se
scházejí častěji než my
a přiznejme si to, že
jsou o něco aktivnější.
Naproti
tomu
si
Dvoučlenný dozor našich
myslím, že máme
propracovanější
kolegů.
stanovy
a
demokratičtější řešení
věcí. Oni na rozdíl od
nás mají dva zástupce
z každé
třídy
a
scházejí se o velkých
přestávkách, popřípadě odpoledne. Jejich
Ve středu 25. dubna nás navštívil Dětský struktura je také trochu jiná, kromě
parlament, respektive Žákovská rada ze předsedy a místopředsedkyně, na kterých
Základní školy Kamenná stezka z Kutné leží největší zodpovědnost, se na činnosti
Hory, rada s již desetiletou tradicí . Na podílejí ještě kronikářky a nástěnkářky.
nádraží je šla přivítat čtyřčlenná delegace, Na jejich schůze dohlížejí také dva
složená z koordinátorky za první stupeň, dospělí učitelé, v jejich případě dvě
předsedkyně, místopředsedkyně za druhý krásné učitelky. Zatímco u nich se
stupeň a zapisovatele. Přivítali jsme je předseda radí přímo s ředitelkou, u nás to
v přátelském duchu a odvedli jsme si je funguje spíše přes koordinátory, ale nutno
na prohlídku zámecké zahrady. Cestou poznamenat, že některé akce se také řeší

přímo s ředitelkou školy. Po
zámeckém parku nás provedla paní
Žáková, které za tuto výbornou prezentaci
musíme ještě jednou poděkovat. Dále
jsme se odebrali k našemu dětskému
hřišti, které nám naši kolegové jistě i
s parkem závidějí. Také dostali možnost
nakouknout do naší školní jídelny a
občerstvit
se
čajem.
Po
krátké
odpočinkové přestávce na dětském hřišti
jsme
vyrazili k prohlídce školy a
přilehlých zařízení. K našim kolegům
promluvila paní ředitelka, společně jsme
omrkli
ředitelnu, výtvarnu a další
pavilony. V knihovně si naši hosté
odložili batohy a ještě jsme je provedli
kolem skateparku a potom zpátky do
knihovny, kde se zatím shromáždili
členové
našeho
DP.
V přeplněné
knihovně začala schůze za přítomnosti
našich kolegů a paní ředitelky. Dozvěděli
jsme se, že se podíleli na organizování
nejrůznějších akcí. Zaujala nás adopce
holčičky z Ugandy, vlastně písemný
kontakt s holčičkou a podpora jejího
vzdělávání. Udivilo nás, jaké množství
akcí organizují, od kuličkyjády přes
drakyjádu po podporu památky Kostnice.
Abychom nezůstali pozadu, tak jsme jim
s pýchou oznámili, že jsme adoptovali

Knihovna praskala ve
švech....

Dostali jsme dárky
z keramiky.

levharta obláčkového z pražské zoo, který
zvítězil v hlasování dětí. Také jsme jim
předali dva výtisky Všeználka. Nedlouho
poté se s námi rozloučili a naše schůze

pokračovala v tradičním sledu. Ještě nám
předali dárečky z keramiky a pozvali nás
do Kutné Hory. Tato návštěva je
naplánovaná na 6. června.

Koordinátoři a paní ředitelka, nemohli jsme
nevyfotit.

Dále Vás chci informovat, že proběhne
další nákup knih do školní knihovny.
Jména vašich oblíbených knížek napište
na papír a vhoďte do schránky DP. Také
od Vás chceme slyšet nějaké stanovisko
na školní jídelnu, co chcete změnit, na co
se chcete zeptat, co Vám nevyhovuje, atd.
Lístečky házejte do schránky DP. Moc
bychom chtěli do školy nějaké zvířátko,
největším problémem jsou finance,
kterých se opět nedostává. Ono se řekne,
sežeňte si sponzora, nebo: pracujte tak,
aby to bylo vidět......
Opravdovým problémem jsou finance, ale
tak je to dnes bohužel asi všude a se vším.
Zvířecí koutek je tedy, myslím, otázkou
pro vedení školy a žáky, ochotné se na
tomto projektu podílet. Jednat se bude o
ukončení školního roku pro deváté
ročníky. V pátek 22.června by mělo
proběhnout oficiální rozloučení a od
15:00 diskotéka v režii žáků. Ještě malá
rada ode mě na závěr: „Čím více se na
tom všem budeme společně podílet, tím
více si od našich plánů můžeme slibovat.“

Martin Netolický

