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1. Program zasazení líp na školní zahradě 25. 10. 2018 k výročí založení ČSR 

 

2. Formální dny a dress code 

 

1. Program zasazení líp na školní zahradě 25. 10. 2018 k výročí založení ČSR 

 

Dne 25. 10. budou slavnostně zasazeny na školní zahradě dvě lípy, jedna za 2. stupeň základní 

školy, druhá za gymnázium. Po obdržení pokynu od vedení, odvedou tito zástupci svou třídu do 

šatny, a po přezutí a obléknutí se přesunou ven na zahradu.  

 

VI.A  Leontýna Markovičová  4G1  Matěj Višvarda 

VI.B  Ella Wilsonová   4G2  Anna Ebertová 

VII.A  Anika Kašparová   4G3  Šimon Kofránek 

VII.B  Jasmine Idris    4G4  Šimon Pavlas 

VIII.A Uma Gnanatheeswaran 

VIII.B Marek Chuman 

IX.A  Daniel Janda 

IX.B  Nikita Zinčenko 

 

Zástupci postaví třídu na její příslušné místo a sami si půjdou stoupnout na svoje. Bude následovat 

řeč paní radní a po ní řeč předsedy parlamentu za gymnázium Šimona Pavlase. Po skončení řeči, 

předseda parlamentu pro 2. stupeň Daniel Janda, vyzve zástupce žákovského parlamentu, aby 

postupně symbolicky zasadili lípu.  

Po tomto akce končí a třídy budou postupně odvedeny zástupci zpět do budovy školy. 

(viz obr. 1 na další straně) 

 

2. Formální dny a dress code 
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Zástupci žákovského parlamentu vedli debatu ohledně dress codu pro formální dny, jelikož 

žákovský parlament zaregistroval mnoho negativní kritiky a komentářů vůči velmi přísné represi. 

Většina žáků Canadian International School, včetně některých členů žákovského parlamentu, byla 

ohodnocena negativní poznámkou do třídní knihy za (podle žákovského parlamentu) pouze nepatrné 

odchylky od dress codu, jako například nevlastnění školní kravaty, či šátku. Někteří žáci, kteří se 

opravdu snažili splnit dress code a vzali si například černobíle šaty, jako měla velká část 

pedagogického sboru, byli taktéž ohodnoceni poznámkou.  

Z tohoto důvodu žákovský parlament navrhuje e-mail s dotazem na management, aby se ujasnili 

největší možné odchylky od dress codu, například či je vhodné pro chlapce, aby nosily tmavě modrý 

oblek, který je v black tie dress codu povolen, ale podle školního řádu není. 

 

 

Úkoly do příště: 

 

 Vytvořit, upravit a poslat dotaz na management ohledně dress codu 

 Informovat třídy o prodloužení termínu pro zasílání návrhu log 

 Dodělat návrhy na loga pro žákovský parlament -> hlasování proběhne 5. 11. 2018br. 1 


