Shromáždění 13. března 2018
Školní pošta- Tonda Jelen
Rád by, aby ve škole vznikla možnost někomu jinému ze školy poslat dopis. Po diskuzi
shromáždění odhlasovalo:
Tonda se může pustit do realizace poštovní schránky, přičemž musí zajistit, aby schránka
byla dostatečně zabezpečená. U schránky také budou napsaná pravidla jejího používání
(podobně jako u valentýnské krabice). Do schránky bude možné dávat dopisy či psaníčka,
kde musí být jasně uvedený adresát. Schránku mohou vybírat pouze pošťáci. První
schválený pošťák je Tonda Jelen a má zároveň pravomoc udělat pošťáka i z jiných dětí
(formou certifikátu). Schránku budou pošťáci vybírat jednou týdně v určený den a předají
dopisy adresátům.
Hrnečky v kuchyňce- Klára
Klára vypráví, jak si dala do poličky v kuchyňce svůj osobní hrnek, ale druhý den už ho tam
nenašla. Po čase jej objevila na stole jednoho z průvodců. V diskuzi zaznělo několik
komentářů, např. podepisovat si hrnky. Klára nakonec uznala, že bude vhodnější celou věc
řešit mimo shromáždění v rámci kruhu kuchyňka.
Výlet do Říčan- Kamila, Jozi
Holky by chtěly, aby věkovka 3-4 jela na výlet do Říčan. Kamča to tam dobře zná. Popisuje,
co se tam dá všechno vidět a dělat. Po diskuzi shromáždění odhlasovalo:
Shromáždění doporučuje uskutečnění výletu a schvaluje, aby se holky začaly domlouvat s
Kubou a Kapíkem na realizaci.
Kubův nástupce v Severní Americe- Etien (a kolej Severní Amerika)
Koleji SA trochu vadí, že se při výběru nového průvodce za Kubu Havlíčka kalkuluje jen s
matikou a SVS a moc se nehledí na to, jak se dotyčný člověk bude hodit do koleje. Průvodci
se ptají na názor jen těch dětí, které s kandidáty na průvodce strávily hodinu. Bylo by dobré,
kdyby se do toho mohla zapojit více i kolej.
Na shromáždění v diskuzi zazněly dvě důležité informace: 1) Shannan počítá s tím, že by se
naplno chopila role patrona SA. 2) U nového matikáře/SVSkaře to nutně nemusí být tak, že
se zároveň stane patronem SA. Shromáždění odhlasovalo:
Shromáždění doporučuje, aby se při výběru nového průvodce místo KubyH braly více v
potaz i potřeby koleje Severní Amerika.
Nový míč na vybíjenou- Barča F.
Barča by chtěla pořídit nový molitanový míč na vybíjenou do klubu. Kvůli nedostatku času na
úplné vyřešení se návrh ještě odložil s tím, že si jej Barča podrobněji připraví: kolik míčů se
má koupit, jestli by je měly koupit děti, nebo škola, případně který kruh.

