Zápis ze schůzky Ptakopysku ze dne 22. 3. 2019

Příští schůzka: 4. 4., 4. vyučovací hodina

Projednáno:

1) Zhodnocení průběhu obou šachových turnajů: velmi pozitivní, oba turnaje se opravdu
povedly, organizace neskřípala, a to ani u převádění dětí, poděkování paní Domanské za
pomoc
2) Ocenění a velký dík paní kuchařkám obou budou za Týden chutí podle dětí, vše bylo výtečné
a padaly i otázky, zda bychom z týdne nemohli udělat měsíc 
3) Zdůraznění důležitosti akce Zachraň strom: mimo ekologický dopad především jediné
finanční zdroje Ptakopysku
4) Srdíčkové dny: od úterý 26. 3. do pátku 29. 3. proběhnou v obou budovách jarní Srdíčkové
dny, vzhledem k pozdnímu upozornění prosíme o spolupráci a velkou pomoc třídních učitelů
– mimo kávu (40Kč) stojí všechny ostatní předměty – magnetky, kolíčky s magnetky,
náramky, propisky atd. 30Kč, proberte, prosíme, na pondělní TH



prodej bude probíhat vždy první dvě hodiny, pro obě budovy jsou vybraní na každý
den určití zástupci ŽP
na K1 moc prosíme paní hospodářku Pálovou, aby si u ní mohly děti každé ráno
vyzvednout předměty a po prodeji si k ní do trezoru uložit peníze, p. uč. Bartošová jí
v pondělí polovinu předmětů pro K1 předá, děkujeme

5) Den autismu: 2. 4. je již tradičně světovým dnem porozumění autismu, ŽP by vás všechny
rád přizval do aktivity, kterou tento den podpoříme jako škola, každý z nás přijde do školy
v modrém (barva symbolizující autismus)





v případě dobrého počasí poprosíme paní učitelku Vágenknechtovou, aby společně
se svou třídou nakreslila křídou na prostranství před K2 velké písmeno A
všechny třídy, které se akce zúčastní, dorazí po osmé hodině, vyplní toto písmeno, ze
střechy školy pořídíme několik fotografií a umístíme na web i fb školy

bude-li počasí nepříznivé, pokusíme se přes pana ředitele zajistit halu

6) 1. 4. se v budově K2 a na 1. stupni budovy K1 uskuteční Crazy den, věříme, že se bude na co
dívat 
7) Ptakopysk jednohlasně odsouhlasil finanční zabezpečení nákupu kompostéru pro vznikající
pozemky za budovou K2
8) Zástupci ŽP budou v nejbližší době jednat s panem ředitelem o všech připomínkách, které
vzešly ze schůzky od jednotlivých tříd, o výsledcích vás pak vyrozumí na TH

