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XIV. ročník, volební vydání

Školní parlament ZŠ Táborská

listopad 2005

Školní parlament ZŠ Táborská
Co nás čeká?

Jak budou vypadat volby?
Voleb se účastní žáci 2. – 9. tříd!
Volby proběhnou ve středu 30.11. 2005. Volební
místnost bude jedna, a to Divadelní sál. Vybraní
žáci 8. – 9. tříd zasednou do volební komise a
budou asistovat při organizaci voleb. Ve volební
místnosti obdrží žák – volič volební lístek a na
místě tomu určeném upraví volební lístek tak, aby
byl platný (zakroužkuje vždy jednoho kandidáta
do jednoho výboru). Následně volební lístek vhodí
do volební urny.
Volby začnou ráno v 8,30 hod. a budou
ukončeny v průběhu dne. Dle rozvrhu (aby
třídy byly celé a ne rozdělené do skupin) budou
třídy postupně zvány do volební místnosti.
!!! POZOR ZMĚNA– Volič se musí prokázat
Identifikační kartou pro školní knihovnu a školní
jídelnu. Pokud ji nevlastní, obdrží ve volební
místnosti Náhradní voličský průkaz !!!

o Pondělí 21. 11. VOLBY 05´:
oficiální zahájení volební
kampaně (5. – 9. roč. )
o Úterý 29. 11. VOLBY 05´:
oficiální zakončení volební
kampaně (5. – 9. roč.)
o Středa 30. 11. VOLBY 05´:
VOLBY (2. – 9. roč.)
o Čtvrtek 1. 12. VOLBY 05´:
oficiální vyhlášení výsledků
voleb
o Pátek 2. 12. VOLBY 05´:
ustavující schůze Školního
parlamentu (5. – 9. roč.)

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
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3) prezentace tříd:
plakáty je možno instalovat na stěny vedle svých tříd (použít pouze místa, kde se nachází
umyvatelný 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 umyvatelný 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)
Úterý 22.11.: 9.A, B
Středa 23.11.: 8.A, B
Čtvrtek 24.11.: 7.A, B
Pondělí 28.11.: 6.A, B
Úterý 29.11.: 5.A, B

DISKUZE KANDIDÁTŮ DO JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ DISKUZE KANDIDÁTŮ DO ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:
ÚTERÝ 22.11. 7,20 HOD., UČEBNA ZE/MA
DISKUZE KANDIDÁTŮ DO PEDAGOGICKÉHO VÝBORU:
STŘEDA 23.11. 7,20 HOD., UČEBNA ZE/MA
DISKUZE KANDIDÁTŮ DO VÝBORU PRO VOLNÝ ČAS:
ČTVRTEK 24.11. 7,20 HOD., UČEBNA ZE/MA
DISKUZE KANDIDÁTŮ DO VÝBORU PRO STRAVOVÁNÍ:
PONDĚLÍ 28.11. 7,20 HOD., UČEBNA ZE/MA
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)
Úterý 22.11.: 9.A, B
Středa 23.11.: 8.A, B
Čtvrtek 24.11.: 7.A, B
Pondělí 28.11.: 6.A, B
Úterý 29.11.: 5.A, B
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Kandidáti do školního parlamentu
5.A
Organizační výbor – Milan Nový
každému opatřím vlastní šatní skříňku
zajistím, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC

Pedagogický výbor – Lucie Hrušková
zajistím změnu skladby rozvrhu
změním vybavení tříd (nábytek, elektronika, učebnice)

Výbor pro volný čas – Jana Hofmannová
chci více kroužků
chci, aby knihovna a výpočetní technika byla otevřena od 13:00 hod.

Výbor pro stravování – Matouš Nožička
změním jídelníček
zajistím, aby v obchůdku bylo více zboží

5.B
Organizační výbor – Adéla Hornyáková
ohlídám údržbu školy (hygiena na WC, rolety ve třídách, funkce rozhlasů ve třídách)

Pedagogický výbor – Jiří Čihák
zajistím nové učebnice
chci lepší grafiku na počítačích a lepší výukové programy
prosadím normální zvonění

Výbor pro volný čas – Dominika Opatřilová
zařídím různé turnaje ve sportu
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Výbor pro stravování – David Skala
budu kontrolovat hygienu ve školní jídelně
zkusím zařídit větší sortiment v krámku
chci lepší kvalitu obědů

6.A
Organizační výbor – Phillip Charfreitag
zapojím školu do více kulturních a sportovních akcí
budu více naléhat na zavedení skříněk do šaten
budu se zasazovat o zrušení či minimálně o omezení nultých hodin
chci se více bavit o fyzickém a psychickém ubližování (šikaně) a řešit to
chci více školních akcí
Pedagogický výbor – Ludmila Chrástecká
budu se snažit o změnu žákovských knížek a žákovských diářů
budu prosazovat společné řešení problémů s učiteli
budu se snažit získat více finančních prostředků na výbavu do učeben (včetně dílen)
Výbor pro volný čas – Viktor Mleziva
zajistím výměnu zničených knížek v knihovně
budu podporovat výstavbu street na skateboardy
chci, aby se pořádalo více výletů
budu obhajovat více kroužků (hlavně sportovních) pro druhý stupeň

Výbor pro stravování – Martin Stojka
chci, aby bylo na výběr více jídel
budu podporovat to, aby byl v každé třídě barel s vodou
pokusím se zajistit nová neobvyklá jídla
zasadím se o nastolení čipů

6.B
Organizační výbor – Václav Mareš
prosadím pořízení šatních skříněk
zajistím zlepšení školní internetové stránky

Pedagogický výbor – Natálie Oweyssi
prosadím menší žákovské knížky
prosadím návrat Microsoft Word do počítačů
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Výbor pro volný čas – Filip Nováček
prosadím možnost plavání se třídou
prosadím umístění CD-mechanik na několik PC pro využívání ve volném čase
prosadím více akcí a delší provoz na školním hřišti

Výbor pro stravování – Josef Bláha
chci, aby ke svačině nebyly jenom housky
chci, aby byl stále dostatek pití
chci zvětšit porce jídla pro druhý stupeň

7.A
Organizační výbor – Andrea Benešová
chci skříňky do šaten
chci učebnice jazyků zdarma
požaduji méně odpoledních hodin – spíše nulté hodiny

Pedagogický výbor – Jiří Krejčí
chci žákovské knížky bez sebehodnocení, výstupů a obrázků na úvodní straně
chci zajistit lepší výbavu výpočetní techniky

Výbor pro volný čas – Michal Janeček
zajistím pingpongový stůl se síťkou napevno
prosadím více zájmových kroužků
chci, aby byl dětský klub otevřen celý týden

Výbor pro stravování – Jan Svoboda
chci více chutných jídel
chci, aby zákusky a saláty byly po celou dobu oběda
prosadím více sladkých jídel

7.B
Organizační výbor – Jakub Zach
prosadím více hygienických potřeb na WC
chci nové lavice do tříd
zajistím skříňky do šaten
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Pedagogický výbor – Abigail Galušková
prosadím zmenšení a zjednodušení žákovské knížky
chci, aby se učilo formou hry a nekladl se příliš velký důraz na písemné práce
zajistím celkově lepší vybavení tříd

Výbor pro volný čas – Radka Alföldiová
chci, aby se uskutečňovaly týdny sportů
chci větší prostor pro dětský klub
chci zajistit otevřenou učebnu výpočetní techniky v době volných hodin

Výbor pro stravování – Valérie Soukupová
prosadím bagety v krámku
chci kvalitnější stravu
zajistím zpestření jídelníčku – omezit omáčky
chci, aby se dělaly pizzy

8.A
Organizační výbor – Petr Krejčí
chci, aby byly pořízeny školní skřínky do šaten

Pedagogický výbor – Veronika Veinlichová
prosadím nový nábytek do učeben, zejména do učebny Matematiky

Výbor pro volný čas – Artur Mikhyeyev
budu pomáhat při různých školních akcích
uskutečním školní diskotéku

Výbor pro stravování – Jiří Jarolímek
budu se snažit o lepší podmínky ve školní jídelně
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8.B

Organizační výbor – Josef Kačmarčík
chci pořídit skřínky z důvodů bezpečnosti a předcházení konfliktů v šatně
zajistím, aby bylo více diskoték a zábavy
prosadím větší hygienu na WC
požaduji lepší vybavení školy

Pedagogický výbor – Petr Šveněk
chci, aby se zmenšily žákovské knížky
budu prosazovat zrušení nultých hodin
chci, aby se zvětšila autorita učitelů

Výbor pro volný čas – Iva Štefanová
chci, aby se prodloužila návštěvní doba dětského klubu a učebny výpočetní techniky
zasadím se o to, aby se ve škole objevili noví vychovatelé

Výbor pro stravování – Jan Frühauf
chci, aby se v krámku objevilo více zboží
prosadím, aby v krámku byly bagety
chci, aby saláty byly čerstvé a bylo jich více
zajistím více drinků

9.A
Organizační výbor – Adam Skořepa
zajistím, aby se zřídily úložné prostory pro soukromé věci žáků
chci, aby se nakoupilo nové vybavení a nové hračky do školní družiny
chci, aby se škola angažovala v různých městských akcích
prosadím, aby školní parlament spolupracoval se školním časopisem

Pedagogický výbor – Anna Vitoušová
chci, aby se některé předměty vyučovaly zejména v učebnách informatiky
prosadím, aby se nainstalovaly lepší programy do počítačů
chci, aby učitelé nedávali tolik neoznámených písemných prací a testů
prosadím, aby se k počítačům pořídily CD-romky
chci, aby se ve všech předmětech zavedlo používání tzv. Žolíků
Výbor pro volný čas – Jakub Pazdera
chci v zimě kluziště na hřišti
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Výbor pro stravování – Monika Vojtěchová
chci, aby se v krámku prodávaly větší lahve s pitím
zařídím pitný režim ve škole
chci, aby každý den byla jiná svačina

9.B
Organizační výbor – Robert Afín
budu bojovat za školní skřínky
chci zavést nastálo ping-pongový stůl
chci, aby se o přestávkách pouštěla v rozhlase moderní hudba

Pedagogický výbor – Roman Zeykan
chci řešit problémy žák versus učitel
chci se podílet na stanovování pravidel u výchovných opatření
chci, aby vyučovací hodiny probíhaly i zábavnou formou

Výbor pro volný čas – David Nečas
chci více turnajů a zábavných akcí, které budou pořádány ve škole a mimo školu
zajistím přístup do učebny výpočetní techniky o přestávkách a v odpoledních hodinách
prosadím povolení hraní počítačových her v odpoledních hodinách

Výbor pro stravování – Filip Plucha
chci, abychom mohli ovlivnit skladbu jídelního lístku
požaduji, aby každý žák, který je na 2. stupni, si mohl přidat i maso
zajistím nápojový automat

VOLBY SE BLÍŽÍ
TAK NEZAPOMEŇ
VE STŘEDU 30.11. 2005
SE SEJDEME U VOLEBNÍ URNY
☺
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