
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Školní rok 2013/2014

VII.              ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

15. 4. 2014

Přítomni	 ŘŠ: Mgr. J. Slovák
ZŘŠ: PaedDr. B. Kudelová, paní H. Mičkalová                                                              
Garant ŽP: Mgr. A. Sochorová                                                                             
Zástupci tříd 1. až 4. ročníků

Program

 Přivítání vedení školy a žáků - Sochorová

 Vstup ZŘŠ p.Kudelové – informace - 2.5. ředitelské volno, 5.5. bude ještě upřesněno – sportovní 
den

 Vstup p.Mičkalové – na OP Bečva – školící místnost – estetizace prostředí – kdo má chuť, nápady 
může se úřihlásit

 Vstup ŘŠ p.Slováka -  informace o dramatickém kroužku – v květnu se uskuteční 1. schůzka 
s garantem - p.Pfeilerovou a režisérem – návrh žánru – od září zkoušky

Diskuse	–	návrhy	a	názory	studentů

 Žáci, kteří se zúčastnili projektu Leonardo v Německu, informovali spolužáky a vedení školy o 
pobytu – byli velmi spokojeni a získali odborné, jazykové, kulturní, historické znalosti a dovednosti

 Žáci, kteří se zúčastnili barmanského kurzu, ho označili za nezapomenutelný zážitek, všichni byli 
spokojeni a těší se na další rozšiřující - flérový kurz

 Žáci, kteří se zúčastnili kuchařské a cukrářské soutěže v Hradci Králové, informovali přítomné o 
nevídaném úspěchu – zisk 5 zlatých medailí a 1 stříbrné medaile, o náročné přípravě a výborném 
pocitu z odvedené náročné práce 

 Žáci, kteří se zúčastnili a pořizovali video záznam z akce s názvem Sousedíkovo zábavné odpoledne, 
konané na Vsetínském zámku, podali informace o úspěšnosti a atraktivitě programu, těší se na 
další podobné aktivity

 Tým kameramanů hledá spolupracovníky a moderátorku/moderátora – zájemci se mohou hlásit u 
žáka POD1 Luboše Mocka

 V týdnu před velikonočními svátky se konají malé soutěže o nejhezčí kraslici a beránka – vítězové 
obdrží drobný dárek 

 Žáci maturitních ročníků požádali o zkoušku akustiky ve třídách, kde se bude konat maturitní 
zkouška z cizích jazyků – p.Kudelová s vyučujícími cizích jazyků zkoušku provedou

 Další zasedání ŽP bude 22. 5. 2014

Zasedání ŽP moderovali Zdeněk Tichý a Luboš Mocek

Ve Vsetíně dne 15. 4. 2014

Zapsala Sochorová




