Zápis ze závěrečného zasedání Ptakopysku
22. 6. 2018

Účast:
zástupci všech tříd 2. stupně a třídy 5. A
p. učitelky Kateřina Bartošová a Kateřina Braunová
p. ředitel Pavel Kopečný (3. hodina)

1) Hodnocení jednotlivých aktivit parlamentu ve školním roce
2017/18
Aktivity byly hodnoceny v pořadí, v jakém by si zástupci ŽP představovali jejich sled
v příštím školním roce.
Minikopaná: průběh bez větších problémů
● rozdělení soutěže na tři kategorie v různých dnech: 1. – 2. ročník, 3. – 5.
ročník,
6. – 9. ročník
● větší zapojení učitelů
Výtvarná soutěž: příští rok shodný průběh
Květňákmánie: hodnocena velmi vysoko
● rozdělení fandících tříd do sektorů s označením pro snadnější orientaci
organizátorů
● kdo novým zvukařem Květňáku (nutný nejen pro tuto soutěž)
● konání poslední pracovní den před vánočními prázdninami
● již na podzim připravení různých videí a fotografií k promítání
Šachový turnaj: opět organizačně zvládnuto
● určitě nechat rozdělení na 1. a 2. stupeň
● využít obou budov
Crazy den: bez připomínek, mohou se střídat různé obměny (barevný, pyžamový
atd.)
Pět proti pěti: velmi dobrý průběh soutěže, výborný nápad s mazacími tabulkami i
se změnami v pravidlech
● vymyslet sezení fandících tříd
● vyrobit barevné kartičky pro signalizaci – např. máme odpověď (za rychlost
bonusový bod), chceme nápovědu
● neopomíjet právo na obhajobu odpovědi
● nápad dětí (nejen parlamenťáků) – soutěž učitelů Tři proti třem, pro kterou
by soutěžní otázky vymyslely jednotlivé třídy
Kuchařská soutěž: letos vysoká úroveň „produktů“, ale
● obavy z toho, že soutěžící neuvedou kuchyňku do patřičného stavu poté,
co dovaří, se částečně naplnily: plná myčka špinavého nádobí,
nedostatečně uklizená podlaha atd.

● ne všichni učitelé dodržovali dohodnutá pravidla: střídání se v polovině
přestávek, dohlédnutí 3. hodinu na úklid, někteří soutěží dokonce zůstali 4.
hodinu v kuchyňce sami
● přesto by děti chtěly v příštím školním roce soutěž opakovat a zkusit ji
dotáhnout do konce po všech stránkách
Poslední zvonění: hodnoceno velmi vysoko, jako opravdu zdařilá akce
● položena otázka, zda při počtu tříd není v případě hezkého počasí lepší
využít prostranství před budovou K2 – devítky by si více užily cestu
s prvňáky, mohlo by se zvonit na zvonky
● určitě větší rozestup mezi svačinou a obědem i kvůli paní kuchařkám
● parlament vytvoří pozvánky také pro rodiče
Charitativní akce:
● Srdíčkové dny 2x do roka, zajistit, aby všechny třídy zhlédly motivační
videa a skutečně věděly, proč se organizují
● sbírku pro útulek rovněž zachovat
● diskuse ke sběru víček (množství nasbíraných víček = množství
nakoupených plastových obalů, snažit se působit na spolužáky – koupit si
lahev na pití), jeden z důležitých bodů příštího školního roku
● možnost rozšířit charitativní akce

2) Hodnocení průběhu schůzek
Bez velkých připomínek, struktura schůzek vyhovující, pouze drobnosti: jasně dané
datum pro příští setkání již na schůzce, velký plánovací kalendář v klubovně,
malé diáře pro Ptakopysčata

3) Organizování schůzek a akcí při dvou budovách
Obdobná organizace jako v letošním školním roce, k aktivitám využívat obě budovy,
pokud to bude jen trochu možné, vítaná pomoc od kterýchkoli učitelů

4) Parlamentní zvonění 2018
Zástupci ŽP hlasováním projevili přání uskutečnit v prosinci 2018 opět Parlamentní
zvonění, rádi by do školy pozvali mimo zástupce ŽP základních škol Prahy 11,
i parlamenťáky dalších přilehlých městských částí

5) Pomoc či překážky v práci pro zástupce parlamentu
Pomoc:
● vstřícnost ředitele škole a některých učitelů
● vstřícnost některých zaměstnanců (p. kuchařky, p. školník, p. hospodářka)
Překážky:
● malá míra spolupráce u některých učitelů zejména na 1. stupni
● neznalost zápisů ze schůzek ŽP
● nerespektování doby konání schůzek (již výrazně lepší)
● nedostatek prostoru pro sdělení jednotlivých bodů, projednávaných na
schůzce

6) Prospěšnost třídnických hodin pro Ptakopysk
Pro zástupce ŽP velmi důležitý bod

V různých třídách různá, někde je jasně daný čas a prostor pro parlamentní zprávy i
pro projednání jednotlivých bodů, někde nikoli, jednotliví zástupci přesně
popsali situaci ve třídě a své „sdělovací“ i koordinační možnosti, mnozí z nich
vyjádřili potřebu lepší komunikace s TU a především by ocenili znalost zápisů
a pomoc při svěřených úkolech

7) Financování Ptakopysku
Obnos, který škola utrží za sběr papíru, investice v letošním roce: téměř 17 000Kč

Připomínky či dotazy, o kterých Ptakopysčata jednala s panem
ředitelem:
● Co udělat pro zapojení všech učitelů do aktivit ŽP? Proč jsou někteří učitelé
neochotní a nevstřícní, když parlament pracuje na akcích pro všechny děti?
Zástupcům ŽP by stačila znalost zápisů, vstřícnost při komunikaci, zejména při
sdělování průběhu příprav na akce a „neshazování“ aktivit Ptakopysku, které
Ptakopysčata stojí stoustu práce i volného času
● delší školy v přírodě, alespoň klasický sedmidenní týden
● branný den ano, ale určitě prosba o změnu organizace, v tomto pojetí již ne
● automat na kávu pro rodiče v hale K2
● v případě hezkého počasí od jara trávit velké přestávky venku
● poděkování za zástěny na chlapeckých toaletách v pavilonu B

Ptakopysk moc děkuje všech zaměstnancům i spolužákům, kteří
v průběhu školního roku 2017/2018 jakkoli pomohli parlamentu
v jeho činnosti a při uskutečňování jednotlivých aktivit. Velmi si této
podpory vážíme.

Přejeme krásně prožité prázdniny.

