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 TŘÍDA NÁVRHY REAKCE P. ŘEDITELE
5.A Žádné návrhy
5.B 1.Chtěli bychom hodiny v jídelně

2.Levnější ohňostroj a peníze investovat do 
něčeho jiného. 
3. Za třídu chválí paní kuchařky!

1. Hodiny v jídelně budou dodány.
2.Ohňostroj stojí cca 12-13 tis kč.
Co všecho se platí z peněz za sběr: 
ohňostroj, startovné na soutěžích, 
odměny za sběr, odměny pro žáky, 
poháry apod., provoz chováku
Rozhodnout to, zda platit ohňostroj ze 
sběru je na dětech celé školy. 
3. Pan ředitel prosí, zda  by žáci 5.B 
osobně poděkovali paním kuchařkám.

6.A 1.Nástěnné hodiny chybí ve více místnostech.
2. V druhém pololetí se 6.A mění odpoledka ze 
čtvrtka na středu a naopak/kluci, holky. Problém 
s odpoledními kroužky, které už jsou naplánované
na celý rok.

1. viz výše
2. Bohužel tato situace jinak vyřešit 
nejde. Situace zasahuje do rozvrhu více 
lidí a těžko se to dává dohromady. Pan 
ředitel přijde do 6.A o tom hovořit.

6.B Nemá zástupce na kulatém stolu.
7.A 1. Prosba, zda by šlo prodloužit výdej obědů. Děti,

které končí po šesté hodině, si nestihnou na 
obědě přidat. 
2. Nové sítě do branek na venkovním hřišti.
3. V dívčích šatnách TV je smrad. Nevíme proč. 
4. Otevření WC v chlapeckých šatnách TV a také 
v dívčích.

1. Je potřeba prověřit hygienické normy,
zda je toto možné. Pan ředitel žádá Třetí
oko, aby se šel někdo zeptat. Petr (5.B) 
se půjde zeptat. Do příštího pondělí 
10.2.
2. Sítě se kupovaly v září.
3. Pan ředitel musí prověřit a dá nám 
vědět do příštího zasedání. 
4. V současnosti se opravuje zámek a je 
otevřeno v chlapeckých šatnách. Důvod
zavření je, že dříve tam často docházelo 
k různým neplechám. Stříkání vody, 
ničení vybavení, dokonce se tam 
schovávali žáci, popsané zdi. 
Do příštího týdne se zjistí, jak to je. A 
pan ředitel nám dá odpověď a 
stanovisko, jak dál. 

8.A 1. Ve třetím patře nesvítí světlo v kabince na 
chlapeckých záchodech. 

1. Všechny podobné závady je třeba 
sdělovat učitelům. Aby došlo k nápravě.
Tedy změní se. 

9.A 1. TV šatny.
2. nesouhlasí s tím, že klubíčko bude v keramice. 
3. Automat na pití byl bez nápojů. A sekaly se 
peníze.

1. viz výše
2. 
3. Automat je nyní doplněný. Pokud se 
něco dělo se zaseklými penězi, zjistí se.

9.B 1. V šatně převlékací není světlo – v rohu kde jsou
deváťáci. A chybí zde lavička. Jsou zde ještě 
nepouživatelné dřevěné skříňky, zda by místo nich
nešla lavička.
2. Může být záskok za Danu do krámku, když je 
pryč. 

1. Světlo se prověří. 6 dřevěných skříněk
budou odstraněny. Lavička bude 
dodána natrvalo na zkoušku, zda 
nebude. Až budou pryč skříňky, tak je 
možné lavičku dodat. 
2. Krámek má na starosti Dana, je 
potřeba se tedy domlouvat s Danou, 
pokud ona by za sebe domluvila záskok.

Volné 1.Kdy budou automaty na jídlo? 1. odhadem od března, zprvu na 



Zápis z kulatého stolu Třetího oka s panem ředitelem 3.2.2014

2. Žáci 8.A předkládají petici, která žádá, aby paní 
Grasserová mohla pomáhat ve školním klubíčku.

zkoušku.
2. P. ředitel se seznámí s obsahem 
petice a sdělí stanovisko 24.února. 

Účast na kulatém stolu:

5.A Patrik Studenovský

5.B  Mája Šmídová, Dolma, Petr 

6.A Kačka Košťálová, Radek Peřina

6.B bez zástupce

7.A Martin Matějovský

8.A Pavel Oriniak, Vojta Lavička

9.A Marie Košťálová

9.B Nikola Svinková, Dominik Šubrt

p. ředitel Prokop

Zapsal: J.Novák


