Školní parlament ZŠ Táborská
Jak bude vypadat volební kampaň?
1) Termíny:
Pondělí 21. 11. VOLBY 05´: oficiální zahájení volební kampaně.
MÍSTO KONÁNÍ: DIVADELNÍ SÁL (MODERUJÍ: KANDIDÁTI DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
ZA 5. – 9. ROČNÍK + ZÁSTUPCE ŘEDITELE).
2. – 4. ROČNÍK – 4. VYUČOVACÍ HODINA.
5. – 6. ROČNÍK – 5. VYUČOVACÍ HODINA (+9.B).
7. – 9. ROČNÍK – 6. VYUČOVACÍ HODINA (BEZ 9.B).
Dozor u tříd koná ten vyučující, který má v tu dobu učit dle svého rozvrhu v dané třídě.
Úterý 29. 11. VOLBY 05´: oficiální zakončení volební kampaně.
ROZHLAS – KAŽDÁ KANDIDUJÍCÍ TŘÍDA VYŘKNE JEDNO HESLO + OZVE SE ZÁVĚREČNÝ
GONG – ZAČÁTEK 4. VYUČOVACÍ HODINY (12,05 HOD. – 12,15 HOD.).
2) Oficiální prezentace – ze strany školy:
•
velká nástěnka v mezipatře mezi přízemím a 1. patrem (fotky kandidátů, do jakého
výboru kandidují, heslo nebo slogan, se kterým jdou do voleb, volební programy
jednotlivých tříd);
•
UCHO (školní časopis) – speciální volební vydání se seznamem kandidátů, heslem
nebo sloganem, se kterým jdou do voleb, volebním programem, informací o
termínech, volebním řádu a o tom, jak proběhnou volby;
•
www stránky školy – v sekci Školní parlament.
3) Prezentace tříd:
•
plakáty je možno instalovat na stěny vedle svých tříd (použít pouze místa, kde se
nachází omyvatelný povrch, plakáty je možné lepit jen žlutou papírovou páskou);
•
menší letáky je možno instalovat na stěny sloupů při obou schodištích v přízemí až 2.
patře (použít pouze místa, kde se nachází omyvatelný povrch, plakáty je možné lepit
jen žlutou papírovou páskou)
•
VOLEBNÍ SPOTY V ROZHLASE – dobrovolné dle rozpisu (každá třída max. 2 – 3
minuty) v době mezi 9,10h – 9,20h – začátek druhé vyučovací hodiny):
o úterý 22.11.: 9.A, B;
o středa 23.11.: 8.A, B;
o čtvrtek 24.11.: 7.A, B;
o pondělí 28.11.: 6.A, B;
o úterý 29.11.: 5.A, B;
•
diskuze kandidátů do jednotlivých výborů:
O diskuze kandidátů do organizačního výboru - úterý 22.11. 7,20 hod.,
učebna ze/ma;
o diskuze kandidátů do pedagogického výboru - středa 23.11. 7,20 hod.,
učebna ze/ma;
o diskuze kandidátů do výboru pro volný čas - čtvrtek 24.11. 7,20 hod.,
učebna ze/ma;
o diskuze kandidátů do výboru pro stravování - pondělí 28.11. 7,20 hod.,
učebna ze/ma;
o diskuze se účastní kandidáti do daného výboru z tříd 5. – 9. ročníku,
redaktoři školního časopisu Ucho a zástupce ředitele;
•
prezentace v jednotlivých třídách vyjma prvního ročníku – dobrovolné dle rozpisu
(každá třída max. 3 minuty) – dle rozvrhu jednotlivých tříd (po skončení volebního
spotu v rozhlase – např. v úterý obejdou společně kandidáti z tříd 9. ročníku třídy 2.
- 9. roč. v průběhu 2. až 3. vyučovací hodiny):
o úterý 22.11.: 9.A, B;
o středa 23.11.: 8.A, B;
o čtvrtek 24.11.: 7.A, B;

o
o

pondělí 28.11.: 6.A, B;
úterý 29.11.: 5.A, B.

