
Zápis ze zasedání školního parlamentu 16. 3. 2016 

 
 

1. Kontrola účasti poslanců 
 

- přítomno 21 poslanců (chyběli zástupci 3.B a 3.C) 
 

2. Informace ředitele školy 
 

- informace o nejbližších akcích školy (sběr papíru, zájezd na lyže do Rakouska, 
projektové dny, Den sportu, letní zájezd do rakouských Alp, školy v přírodě) 

- informace o prácích na projektové dokumentaci ke stavbě nové tělocvičny  
- neutěšený stav toalet, upozornění na opakovaný vandalismus, prosba 

k poslancům o pomoc při zamezení nevhodného chování na záchodech 
- ředitel požádal poslance, aby neustále opakovali spolužákům základní pravidla 

bezpečného chování (nesedět na parapetech, neotvírat okna, neběhat…) 
- školní dvůr bude otevřen ihned, jak začne být pěkné počasí 

 
 

3. Diskuze a příspěvky žáků 
 

- 5.A – prosí o opravení fotbálku – bude předáno p. školníkovi 
- 4.B - organizace u basketbalového koše na chodbě – je zakázáno hrát u koše 

vybíjenou, žáci se budou střídat a mohou pouze házet na koš 
- 4.C – žádost o stabilizaci  skříni – bude zajištěno, v této třídě se počítá pro 

příští školní rok s novým nábytkem 
- 5.A – postrádá po prázdninách sedací vak – bude prověřeno, kde by mohl být 
- 7.A – požadavek na dokoupení knih do školní družiny, konkrétně dokoupení 

dílů do sérií – budou prověřeny možnosti 
- 5.A – chce vědět obsazení předmětů a náhradního třídního učitele za paní 

učitelku třídní, která bude na delší pracovní neschopnosti – Č: Mgr. Viktorová, 
Aj: Mgr. Pšejová, Hv: Mgr. Bínová, Pč: Mgr. Jeglíková, ČS: Mgr. Ulč, třídní 
učitel bude Mgr. Ulč 

- 5.B – prosí o kontrolu termínu vracení knížek do knihovny – bude řešeno 
s Mgr. Pechánkovou (správcem knihovny) 

- 7.B – prosí o zajištění konviček do tříd, PET-lahve nejsou estetické – bude 
nakoupeno 

- 9.B – dotaz, zda lze nastavit jako výchozí jídlo č.2 na internetu – zatím to 
možné není – budou prověřeny možnosti 

- 6.A – prosí o zrušení fotbálku – bude zajištěno 
- 6.A – nesvítí všechna světla na WC – je zapojena pouze část světel tak, aby 

byla místnost osvětlena 
- 5.A – na některých záchodech chybí kliky – bohužel je žáci pravděpodobně po 

odpoledních konzumují – bude p. školníkem doplněno a přilepeno  
- 9.A – prosí o přípravu na přijímací zkoušky v době nepřítomnosti Mgr. 

Říhovské – bude zajištěno paní učitelkou Dobrákovou 
- 5.D – žádá větší využití tabletů ve výuce – je na vyučujícím daných předmětů 

v jaké míře tuto pomůcku využijí, vedení školy trvá na účelném využívání IT 
- 5.C – tablety bývají často vybité – bude prověřeno a projednáno na 

pedagogické radě 



- 8.B – WC u jídelny a u tělocvičen nejdou zamknout a vypadávají kliky – bude 
řešeno s p. školníkem, budou zajištěny popisky na dveře (dívčí WC) 

- 7.C – neměli dlouho rodinného mluvčího – bude prověřeno 
-  4.C, 6.A a 3.A – žádají pro nový školní rok o nové tabule – budou se 

nakupovat nové tabule a posoudíme, které třídy mají nejhorší. Do tří let 
bychom chtěli vyměnit tabule ve všech třídách 

- 3.A – někdo nám rozhazuje věci v šatně – proběhne poučení o nutnosti 
zamykat šatnu a změní se kód zámku 

- 5.C – opadává omítka ve třídě – opraví se o prázdninách 
- 4.C – třída 5.D nám dělá pravidelně ve třídě nepořádek – bude řešeno přes 

třídního učitele se třídou 5.D 


