
Zápis ze zasedání školního parlamentu konaného dne 20. 3. 2017 
 
 
 
1. Kontrola účasti poslanců: 
 
  - přítomno 22 poslanců - chyběl zástupce 9.C 
 
 
2. Informace ředitele školy: 
 - informace o stavbě nového Víceúčelového zařízení - změny, omezení provozu školy, 
bezpečnostní opatření, začátek, konec prací 
 - pochvala za dodržování hygienických opatření v souvislosti s karanténou, opakování 
zásad prevence proti šíření žloutenky (stálé nebezpečí) 
 - pokárání členům ŠP za špatnou organizaci soutěže ve stolním fotbálku 
 - představení triček s novým školním logem 
 - informace o stavu projektu na jazykové učebny 
 - žáci byli dotázáni na zkušenosti s nákupem zdravých svačin 
 - dotaz na kvalitu jídla vešk. jídelně - veškeré podněty a stížnosti je třeba odevzdat 
písemnou formou řediteli školy 
 - podnět na soutěž organizovanou ŠP. Bude soutěž ve vaření - Masterchef ZŠ Sirotkova - 
zorganizují poslanci 5. tříd 
 
  
3. Diskuze: 
 - 6.A - dotaz, kdy bude čokoládová fontána  (určit do konce roku) 
 - 5.D - dotaz, zda se musí platit minimálně 500 Kč záloha na svačiny (již to není třeba, lze 
poslat i nižší částku) 
 - 7.A - žádá novou sedačku (vyrobí p. uč. Ouda v rámci Pč) 
 - 6.A - žádost třídy o možnost rozhlasového vysílání  (přinést návrh a strukturu 
rozhlasového vysílání k posouzení ŘŠ) 
 - 5.B - nedostala příspěvek za vánoční výzdobu (je třeba čerpat do konce roku na nějakou 
akci) 
 - 6.A - dotaz na ubytování florbalistů na konci roku (ŘŠ prověří a dá ve známost) 
 - 6.C - žádost o změnu kmenové učebny na příští rok (bude zváženo) 
 - 5.B - podnět na čistotu WC u fyziky (bude prověřeno kontrolou, ale WC bylo znečištěno 
odpoledne, takže se jedná o žáky způsobenou skutečnost) 
 - 7.A - nefunkční některá světla na WC (nemusí být všechna světla se žárovkami-úspora 
energie) 
 - 5.D - na dívčích záchodech u vrátnice chybí prkýnko (bude řešeno s p. školníkem) - 
zopakována nutnost ihned oznámit podobnou věc třídnímu učiteli, ten zajistí opravu zápisem do 
knihy oprav 
 - 5.A - dotaz na pítka na vodu (chceme dát na chodby, pokusíme se domluvit na realizaci 
se zřizovatelem) 
 - 6.C - prosba pítko i u tělocvičen (pokusíme se vyřešit v rámci nové stavby 
 - 5.ABD - projednání podrobností o chystané soutěži Masterschef ZŠ Sirotkova 
   - 3 kola (zeleninový salát, nepečený desert, volná volba jídla s přípravou v 
kuchyni max. 25 min.) 
   - 2 kategorie (4.-6. ročníky a 7.-9. ročníky)  
   - 4 hodnotitelé (2 žáci a 2 učitelé) 
 
 
Zapsal: Dan Jedlička 


