Celoškolní žákovská samospráva
CŽS je aktivita žáků, kteří prostřednictvím svých zástupců z jednotlivých tříd
přispívají ke zlepšování atmosféry mezi žáky, učiteli a všemi zaměstnanci na
naší škole. Žáci mají možnost vyjadřovat se k tomu, co je trápí, co by chtěli
zlepšit a naopak také k tomu, co se jim líbí a s čím jsou spokojeni. Sami si
vytvářejí prostředí, kde se cítí dobře, kde mají co nejlepší podmínky k učení,
kde si vzájemně pomáhají a respektují jeden druhého.

CŽS
ZŠ a MŠ
17. listopadu
Kopřivnice
Kopřivnice

Seznam členů CŽS
Školní rok:

2018 – 2019

Předseda:
Místopředseda:

Štěpán Pustějovský
Eliška Lobodová

5.A- David Kusz, Terka Merendová
5.B- Zuzana Kvičerová
6.A- Lukáš Sopuch, Lucie Křístková
6.B- Bára Černá, Markéta Řezníčková
7.A- Jarek Hykel, Vanda Beková
7.B- Lucie Zemanová, Natálie Stolaříková
8.A- Eliška Lobodová, Jan Ryšálek
8.B- Filip Liďák, Sandra Macíčková
9.A- Štěpán Pustějovský, Klára Ševčíková
9.B- Lea Kleinová, Monika Řezníčková

Naše aktivity
ve šk.roce
2018-2019

Hlavní aktivity CŽS ve školním roce 2018-2019:
•
•
•
•
•
•
•

Patronát žáků vyšších ročníků nad prvňáčky
„Žolíky “ (2. stupeň)
Průběžná kontrola udržování pořádku ve třídách
Mikuláš (1. stupeň)
Valentýnská pošta
Den učitelů
Barevné dny

„Žolíky“
Výsledkem úspěšné spolupráce žáků naší školy, učitelů a vedení školy jsou
„Žolíky“. Na pravidelných schůzkách s vedením školy žáci projednávali pravidla a
způsob používání žolíků. Evidenci žolíků vedou zástupci jednotlivých tříd a ti také
zodpovídají za správnost. Pro kontrolu visí ještě seznamy žáků, kde se zapisují
žolíky, na nástěnkách v jednotlivých třídách. Členové CŽS seznámili žáky s pravidly
a vysvětlili případné nejasnosti.Tato pravidla mají třídy k dispozici rovněž na svých
nástěnkách.

Seznámení s pravidly:
1. Žák bude moci uplatnit pouze 3 žolíky za pololetí.
2. Žák může použít pouze 1 v jednotlivých předmětech.
3. „Žolíky“ platí pouze na ústní zkoušení (nelze použít na testy) ! ! !

Bodování pořádku tříd
Maximum 5 bodů
Bodujeme: (strháváme body za)

1. Nepořádek na podlaze!
2. Špatně smazaná tabule!
3. Nezvednuté židle!
4. Věci pod lavicemi!
5. Neroztříděný odpad!
NEJLEPŠÍ TŘÍDA VYHRÁVÁ SLADKOU ODMĚNU!

"Dětské zastupitelstvo"
Z členů Celoškolní žákovské samosprávy byli vybráni zástupci do "Dětského
zastupitelstva" v Kopřivnici.
Členové „Dětského zastupitelstva“ v Kopřivnici:

1. Klára Ševčíková
2. Štěpán Pustějovský

Tito členové zastupují naši školu při jednáních „Dětského zastupitelstva“ a mají
možnost ovlivnit a podílet se na životě našeho města. Na schůzkách CŽS nás
informují o tom, jak zastupitelstvo pracuje a jak se i my můžeme účastnit akcí
pořádaných městem.

