
Zápis z jednání školního parlamentu 14. 12. 2015

1. Kontrola účas  poslanců – přítomno 20 poslanců (chyběli zástupci 3.B, 8.AB)

2. Informace ředitele školy:

- poděkování za vánoční výzdobu, vyzdvižení vítězů a oznámení odměny pro všechny 
žáky – čokoládová fontána v jídelně po novém roce
- informace o dokončování projektů z EU – dílny a čtenářská gramotnost
- stav projektu pro stavbu nové tělocvičny + ukázka plánů
- informace o žádos2 na stavbu podkroví nad ředitelnou s jazykovými učebnami + 
ukázka plánů
- chystané projektové akce – Edison, projektové akce jednotlivých PK, exkurze do 
Jedovnic, LVK, zájezd do Rakouska na lyžování i v létě do Alp, ŠVP, cyklo-vodácký kurz
- žáci byli nabádáni k ochraně školního majetku před vandalismem  - WC!!
- diskuze nad zásadami žákovského kodexu chování. Vytvořeno deset bodů, kterých se
budou žáci ve škole řídit

3. Diskuze:

- 5.A – postrádá po prázdninách sedací pytel (bude řešeno s p,. školníkem)
- 5.A a 3.C – upozorňuje na stav WC – nesví@ všechna světla – objasněno ŘŠ, je 

nutná úprava světel, která bude provedena po novém roce. Dále jsou ulámány 
kličky na dívčích záchodech. ŘŠ prosí o opětovné působení na spolužáky, aby si 
chránili pěkné a podnětné prostředí školy před vandaly (kličky budou doplněny)

- 6.A – ve čtvrtek a v pátek po 4. VH moc velká fronta v jídelně  - bude 
zkontrolováno, zda žáci chodí v přidělený čas na oběd

- 5.A – u počítačů u vrátnice chybí, co se na nich smí dělat  - zajis@ správci PC 
z devátých ročníků

- 6.D – op2malizovat frontu v jídelně (tvoří se hrozen ne fronta) – bude řešeno s 
pedagogy

- 5.D – žádá o opravu fotbálku – zajis@ p.školník
- 4.C – žádá všechny učitele, které se učí v jejich učebně, aby po použi@ svého 

notebooku vrá2li kabely zpět do jejich PC (bude řešeno na nejbližší poradě)
- 6.D – v učebně chemie nefunguje kabel od internetu – o problému vedení školy ví

a snaží se ho řešit
- 5.B – by chtěla uspořádat turnaj pro děvčata ve vybíjené – ŘŠ souhlasí, turnaj 

musí proběhnout mimo pravidelnou výuku (kromě Tv), podrobnos2 si doladí 
děvčata s učitelkou TV

- 5.C – upozorňuje na opakující devastování záchodu a se vymotávání toaletního 
papíru v podkroví na dívčích záchodech – bude zintenzivněn dozor a jmenována 
kontrolní hlídka v řadách žáků

Ředitel školy poděkoval poslancům za plodné a zajímavé setkání. 


