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24. 11. 2014 

Přítomni  ŘŠ:   Mgr. J. Slovák 
ZŘŠ:  PaedDr. B. Kudelová, Mgr. M. Wandrol, paní H. Mičkalová, Ing. 

Grund               

Garant ŽP:  Mgr. A. Sochorová + zástupci 1. až 4. ročníků školy 

Program 
 1) Vánoce 2014 ve škole 2) Volba Předsedy ŽP a Rady ŽP 

 Přivítání vedení školy a studentů  

 Vstup ZŘŠ p. Kudelové a p. Wandrola: 
o upozornění pro zástupce tříd na ŽP – poslanci předávejte informace do svých tříd  

 Vstup ŘŠ p. Slováka – poděkování všem žákům školy, kteří se podíleli na Dnu řemesel ve škole, na OP 
Bobrky i na OP Bečva 

o Probíhá nácvik dramatického kroužku pod vedením p.uč.Pfeilerové 
o Informace o včerejším úspěchu p.učitelky Londové a žákyň oboru Cukrář na soutěži v 

Lucembursku 
o Ve škole budou vánoční stromečky, zájemci o zdobení se můžou hlásit u p.uč.Sochorové 
o Připomenutí zákazu kouření v okolí školy 
o V rámci spolupráce se SŠ oděvní a služeb Vizovice – se připravuje společná prezentace 

oborů a života obou škol 

Diskuse – návrhy studentů  
 16. 12. 2014 beseda s Ing. Tomášem Sousedíkem – synem pana Josefa Sousedíka, kterého jméno nese 

naše škola    

 18. 12. 2014 florbalový turnaj – organizaci turnaje se ujme třída 2. N – přípravu bude konzultovat 
s vyučujícími TV 

 Soutěž o nejzajímavější výzdobu třídy – tuto akci navrhli a podpořili zástupci všech zúčastněných tříd,  
plakáty a kritéria hodnocení připraví třídy 1. N + 3. BM 

 Kameramanem na akcích školy bude – Alois Sibal 2. G  

 Vánoční relaci do rozhlasu připraví třída 2. C + 1. AM  

 Žáci žádají o předávání informací o všech akcích školy na FB nebo Edupage  

 Návrh žáků – TANEČNÍ ve škole  

 Žáci mají zájem navštěvovat divadelní představení např.ve Zlíně a těší se i na představení školního 
dramatického kroužku 

 Zájemci o ekologickou soutěž – info u p.učitelky Š.Čížové 

 Volba předsedy ŽP – David Zelinka 2. AM 

 Volba Rady ŽP – Vojtěch Mička 2. AM, Alois Sibal 2. G, Markéta Polaštíková a Zuzana Kolínková 1. N 
 

Předsedovi i Radě ŽP gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně chuti, elánu a kreativity k práci!  

 
Ve Vsetíně dne 24. 11. 2014        Zapsala Sochorová 


