Zápis ze shromáždění 17. 4. 2018
1) Jak nastavit služby v kuchyňce (kruh kuchyňka - Klára, Anička K.)
Stává se často, že se nenajde služba a kuchyňka se neotevře. Proto se kruh kuchyňka sešel
a vymyslel čtyři různé návrhy, co s tím dělat.
Vymyšlené návrhy (varianty):
1) Týdenní služby by vybral kruh kuchyňka na celý rok losováním - ve službě
však budou pouze 4 lidi. (18 hlasů) - ODHLASOVÁNO
2) Službu bude mít kolej - každý týden jedna kolej s tím, že se v kolejích lze domluvit,
kdo z koleje tu službu bude mít. (7 hlasů)
3) Služby úplně zrušit a zpřísnit pravidla - rovnou ztráta certifikátu při jejich porušení.
Dali by se do toho zapojit i bystrozoři nebo jiné děti, které by měly zájem to více
hlídat. (17 hlasů)
4) Celý rok by bylo pět lidí, kteří by se stále starali o kuchyňku. Každý by si vzal celý
den. (0 hlasů)
2) Zvonění svícení (Ivan)
Odložený návrh z minulého týdne. Většině lidí připadá, že se to za poslední týden zlepšilo.
Nikdo nemá potřebu k tomu teď znovu nastavovat nějaká nová pravidla - vyřešeno.
3) Věkovky od září (průvodci)
Teď je stav takový:
1.-2.
3.-4.
5. (SVS, M)
6. (M)
5.-6. (ČJ, AJ, TV)
6.-8. (SVS)
7. (ČJ, M)
8. (ČJ, M)
7.-8. (AJ, TV)
Návrhy k příštímu školnímu roku 2018-2019
1) Jana: stejně jako teď + 9. třída zvlášť (kvůli přípravě na přijímačky)
2) Bart: dohromady by byly věkovky 1.-3., pak 4.-5., pak 6.-7., pak 8.-9.
3) Enzo: 3. třída by už měla TC
4) Maty K.: stejně jako teď, akorát na SVS by byla dohromady 7.-9.
5) Annie a Anička K.: nechtějí devítku úplně zvlášť
6) Klára: 1. třída samotná, pak by byly dohromady 2.-3., 4.-5., 6.-7., 8. zvlášť na
všechno, 9 zvlášť na všechno
7) Colin: 1.-3., 4.-5., 6. zvlášť, 7.-8., 9. zvlášť
- pro další hlas Máti L.
8) Jana: 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7. zvlášť, 8.-9.
- hodně stojí o to, aby byla nynější 6. třída zvlášť
9) Hugo: 1.-2., 3.-4., 5.-7., 8.-9.

-

Mariana se nechce učit tolik s mladšími

