Zápis ze shromáždění 29. 5. 2018
Bränball - pravidla diváků (průvodci)
Jelikož došlo k situacím, kdy se diváci v poslední době nechovali na zápasech vhodně
(došlo i k narušení zápasu diváky), měla by vzniknout nějaká pravidla a důsledky.
Varianty:
1) Bude to fungovat jako obvykle s tím, že se stanoví pozorovatel z řad průvodců, který bude
sledovat, jak se diváci chovají, a teprve na základě toho se udělají nějaká pravidla.
2) Chodili by tam jen fanoušci a zároveň by se stanovil pozorovatel. ODHLASOVÁNO
3) Nic se měnit nebude.
Odhlasováno:Chodili by tam jen fanoušci a zároveň by se stanovil pozorovatel.
Z odhlasované varianty vyplývá, co uděláme s těmi, co zůstávají ve škole. Měli by o tom
rozhodovat i průvodci, kteří na shromáždění nejsou, takže to, co se odhlasuje, bude mít jen
formu doporučení pro poradu průvodců, která to finálně rozhodne.
Varianty:
1) Děti, co nejdou fandit, se budou v klubu věnovat své činnosti za dohledu několika
průvodců. ODHLASOVÁNO
2) Děti půjdou do věkovek.
3) Kolej pozorovatele se sloučí s jinou (průvodci se vždy předem domluví).
Odhlasováno: Děti, co nejdou fandit, se budou v klubu věnovat své činnosti za dohledu
několika průvodců.
Zavést fyziku, chemii, zeměpis (Alex, Vítek)
Rozdíl mezi naší školou a klasickou státní školou je velký a bylo by dobré se více
připravovat na přechod na střední školu. Učit se alespoň nějaké základy.
Diskuze:
Tahle škola už je nějak nastavená a bylo by zvláštní to zásadně měnit. Máme SVS, tam se
to můžete učit(Anička K.).
Potřebujeme to jako přípravu na přijímačky a další vzdělávání na střední škole(Jana).
Bylo by to dobré jen jako kroužek(Theo).
Je tu spousta dětí, které to nezajímá. Proto máme SVS, aby si každý dělal vlastní výzvy
(Etien).
Na naší škole se nedobereme k izolovaným předmětům, ale možnosti zavádět to víc v rámci
SVS jsou velké(Štěpánka).
Pro nedostatek času odloženo (odložení odhlasováno).

