
Zápis z jednání školního parlamentu 16. 3. 2015 
 
 
1. Kontrola účasti poslanců – přítomno 26 poslanců (chyběli zástupci 5. BD, 7.C) 
 
2. Informace ředitele školy:  - poděkování za úžasný přístup žáků k projektovému Dni elegance, který 
v naší škole natáčela televize 
    - informace o připravovaných akcích (sběr papíru, Piškvorkiáda, 
zdokonalovací lyžařský kurz v Rakousku, školní kola předmětových olympiád, další projektové dny-Den Země, 
Den sportu, Anglický den) 
    - poslanci byli požádáni o opětovné poučení spolužáků jak se chovat ke 
školnímu majetku 
 
3. Žáci byli vyzváni k podání podnětů k provozu školy: 
 

- 6.C – rozšíření výpujční doby ve školní knihovně (bude) 
- 6.C – přidat knihy do knihovny (v příštím roce) 
- 4.B – přidat komiksy do knihovny (pokusíme se) 
- 3.B – zpopularizovat sbírku víček na charitu (prověříme možnosti) 
- 9.A – akce zájezd do Osvětimi pro 9. ročník (nejdříve po přijímacích zkouškách – projednat 

s pí. uč. Vejvalkovou) 
- 3.C – žádá o nový koberec (bude relizován během prázdnin) 
- 8.A – prosba na delší obědovou přestávku mezi 4.a 5. hodinou – aspoň 30 min. (bude 

projednáno na poradě s učiteli) 
- 8.C – včasné informování o suplovaných hodinách např. na web (na webu suplování zatím 

nebude, supl se věší ihned při vypsání žákům na nástěnku) 
- 8.C – více solniček pro žáky (budou na oknech v jídelně) 
- 3.A – větší zásoby mýdla v podkroví (bude řešeno s vedoucí vychovatelkou) 
- 7.C – někdy pochybnosti o kvalitě jídla (žák má právo v případě oprávněné pochybnosti 

požadovat jinou porci) 
- 6.C - často není pití ve 14.00 hod. (bude řešeno s vedoucí jídelny) 
- 4.BC – špatně funguje rozhlas (bude řešeno se školníkem) 
- 3.A – I. stupeň chce Den zvířat (bude projednáno s učiteli) 
- 4.B – funkčnost všech PC u vrátnice (průběžně zajišťuje p. Pečenka – informujte ho, pokud 

nějaký nepojede) 
   
 
Ředitel školy poděkoval poslancům za plodné a zajímavé setkání.  
 
  
 
 
 
 
 
 


