
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
 

Školní rok 2013/2014 
 

VIII.            ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
  

 

 

22. 5.2014 

Přítomni  Školní psycholožka: PhDr. Alena Hlavicová 
ZŘŠ:   PaedDr. B. Kudelová, paní H. Mičkalová                                                              
Garant SP:  Mgr. A. Sochorová                                                                             
Zástupci tříd 1. až 3. ročníků školy 

Program 
 Přivítání vedení školy a studentů  - Sochorová 

 Představení nové školní psycholožky  

 Vstup PhDr. A. Hlavicové  
o informace o změně školní psycholožky, o sobě 
o školní poradenské pracoviště bude nadále nabízet služby pro jednotlivce i kolektivy, pro 

žáky, rodiče i pedagogy 

 Vstup ZŘŠ p. Kudelové – informace o:  
o Holešovské regatě – více informací i možnost získat vstupenku zdarma - u p.uč. Patkóšové 
o Soutěži o hodnotné ceny, kterou pořádá Archa Vsetín–  informace u třídních učitelů 
o 3. ročníku cyklistického závodu, který pořádá SPŠ stavební Val. Meziříčí dne 31. 5. v 10,00 

hod. 
o nabídce brigády pro žáky  - ZV Nástroje 
o nabídce brigády ve škole - natírání plotu  
o možnosti vysílání/hlášení ve školním rozhlasu – kdo má zájem pracovat v Rozhlasové 

radě, může se přihlásit u p. učitelky Sochorové 

 Vstup p. Mičkalové – informace o možnosti získat brigádu v Pivnici na Bečvě a v kavárně Pohoda 

 Vstup p. uč. Sochorové  
o opět se otevřely relaxační prostory mezi pavilony pro trávení volného času 
o pořád platí nabídka pro výtvarně nadané žáky – mohou se zapojit do zkrášlení prostor hlavní 

chodby a pavilonů  
o probíhá sběr papíru pro handicapovaného chlapce – zapojme se všichni – pomůžeme dobré 

věci 
o probíhá projekt Vsetínsko – púchovské cyklotoulky – zájemci o cykloturistiku hlaste se u paní 

učitelky Vlčkové a Sochorové 
o informace o projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání – je určen pro žáky posledních 

ročníku = 3. ročníků učňovských oborů a 4. ročníků maturitních oborů – žáci mají možnost 
zúčastnit se stáže ve firmách – získat pracovní zkušenosti, zvýšit svůj potenciál i 
konkurenceschopnost - více na www.stazepromlade.cz  - zájemci získají informace u výchovné 
poradkyně p. Sochorové 

Diskuse – návrhy a názory studentů 
 dotaz na datum vydávání vysvědčení – 27. 6. 2014 

 dotaz na ISIC karty – pro minimální zájem škola nebude hromadně objednávat 

 další zasedání ŽP  - září 2014  

 připomenutí, že probíhají maturitní zkoušky – zachovávat klid v pavilonech 

 

Ve Vsetíně dne 25. 5. 2014      Zapsala Sochorová 

 

http://www.stazepromlade.cz/

