Zápis ze shromáždění z 10. 4. 2018
Dýmnivka a barvínek na školní zahradě (Vítek K.)
- jsou to chráněné rostliny, které rostou na zahradě před školou a bylo by vhodné je
oplotit
- kromě toho, že jsou chráněné, jsou i mírně jedovaté
- návrh: budeme jednat se střední školou ohledně možnosti oplocení s tím, že střední
škola přispěje nějakou částkou
- 19 pro, 17 proti = návrh schválen
Trampolína (David R.)
- návrh: koupit do školy trampolínu, která by se využívala hlavně v době klubu a venku,
střídalo by se po 20 minutách, na trampolínu by bylo potřeba mít certifikát (při
porušení pravidel by rovnou došlo k jeho ztrátě na 14 dní)
- Ivan: statisticky vzniká z trampolíny nejvíce zranění dětí
- další nápady dětí: koupit trampolín víc, aby nebyl problém se na jedné střídat
- Anička K.: byla by to další zátěž pro průvodce v klubu, kteří toho už teď musí ohlídat
hodně
- 24 pro, 12 proti = vzhledem k tomu, že to není věc, o níž mohou plně rozhodovat
děti, takže shromáždění pouze dává doporučení k tomu, aby se trampolína pořídila čeká se na vyjádření Štěpánky a průvodců
Zvonění svícením (Ivan)
- když chodba svítí a zhasne se, tak naprostá většina dětí se zvedne a odebere se do
místnosti, kde má být
- někdy se ale stane, že se nic nerozsvítí - Ivan má pocit, že je to takové nejasné, neví
se, kdo má vlastně chodit svítit
- nejde o návrh, ale o podnět k rozpravě, jak to vyřešit, aby se chodilo spolehlivě svítit
a zhasínat
- Alex: řešila by to věkovka - její zástupce by šel rozsvítit nebo zhasnout vypínač, který
je nejblíž dané věkovce
- Ondra F.: měl by to dělat průvodce, který má na chodbě dohled
- Anička K: měli by na to myslet všichni
- Bea: necháme to týden být a uvidíme
- odloženo na příští týden (většina hlasovala pro odložení)
Místo pro míč na vybíjenou (Ondra B.)
- návrh: míč na vybíjenou by měl být v klubu své stálé místo, kam se vždy uklidí a kde
ho vždy najdeme
- Matěj L. říká, že ho vždy hledal u průvodcovského stolu
- Mia by ho dala někam, kde by se našel snadno
- Hynek by ho dal do skříňky před klubem, jak se tam dávají batohy
- pro box u klubu: 20, pro průvodcovnu: 14 = nové místo je tedy v boxu u klubu

