
Zápis z jednání školního parlamentu 16. 12. 2014 
 
 
1. Kontrola účasti poslanců – přítomno 17 poslanců  
 
2. Informace ředitele školy:   

- pochvala všem třídám za vánoční výzdobu učeben  
- poslanci byli požádáni o opětovné poučení spolužáků, jak se třídí ve škole odpad a byli 
seznámeni se jmenováním kontrolní komise z řad žáků navštěvující volitelný předmět 
Ekologický seminář, kteří budou hodnotit úroveň třídění odpadu jednotlivých tříd   
- oznámení soutěže o nejlepší grafický návrh na propagační odznak školy 

  - poslanci byli požádáni o součinnost při výběru odměn pro oceněné žáky školy 
  - poslanci byli požádáni o návrhy na propagační předměty školy 

 - přítomní byli seznámeni s tematickým zaměřením (správné stolování) a organizací Dne etikety, 
který se pravidelně koná na škole u příležitosti vydávání pololetního vysvědčení 
- oznámení chystané soutěže ve 2. pololetí o nejlepší fotografii na různá témata 
- seznámení s možností účasti na výběrovém lyž. výcviku v rakouském Tauplitz (22.-26.3.) 
- poslanci byli seznámeni s tím, jak bude fungovat školní knihovna (půjčování knih a her) 
 
 
  

3. Diskuze a dotazy žáků:   
 
8.A –  dotaz, zda by nemohli žáci přicházející na 0. VH chodit vchodem ze Šeránkovy ulice – bohužel ne, nelze 
zajistit bezpečnost vchodu 
 
5.D, 7.A – žáci tvrdí, že v učebně bývá ráno zima – bude řešeno s panem školníkem 
 
 5.A – prosba o zvýšení intenzity dohledu u jejich šatny (bude řešeno s TU a dohlížejícími učiteli) 
 
4.B – dotaz, co mají žáci dělat, když jim automat sebere peníze a nic nevydá – ihned kontaktovat vedení školy 
to zajistí nápravu 
 
9.C -  prosba, zda by školní block mohli číst i učitelé – školní block je prioritně určen žákům a jejich vzkazům 
 
 8.A – dotaz na organizaci vánočního večírku – 0.-3.VH výuka podle rozvrhu, pak 2 VH besídka 
 
5.D – prosba o kontrolu funkčnosti PC v podkroví – bude řešeno se správcem sítě 
 
7.A – dotaz, zda mohou ti, co mají naražený oběd 2, mohou jít dopředu řady – ano 
 
8.C – nefunguje zvonek v tělocvičně – bude řešeno s p.školníkem 
 
3.A – chybí u IT reproduktor – zařídíme 
 
5.A – pravděpodobně špatný VGA kabel – bude řešeno se správcem IT techniky 
-  
 
 
Ředitel školy poděkoval poslancům za plodné a zajímavé setkání a popřál krásné vánoční svátky.  
 
  
 
Zapsal: Dan Jedlička 
 


