
 
  
 
      
 

Ve Vsetíně: 25. 11. 2015 
 
 

3. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    25. 11. 2015 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, PaedDr. Bronislava Kudelová, Ing. Antonín Grund, Mgr. Zuzana Pfeilerová, 
Mgr. Katarína Struhařová, Mgr. Hajtrová,  zástupci jednotlivých tříd 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Vyjádření ředitele školy (popřípadě zástupců) k předem připraveným připomínkám (námětům) 

ze strany žáků 
- vyjádření ředitele školy k teplotám v 1. pavilonu, budou nové radiátory, nutné zateplení – 

střecha, diskuze k provedení této opravy, výběrové řízení (chybí finance) 
-  barva ve třídách v 1. pavilonu – výzdoba 
-  Wi-Fi – požadavek ze strany žáků – pokrytí více míst ve škole (např. chodby, místo 

metrologie  atd.) 
- Mikulášský den – organizace, příprava (Kudelová, Pfeilerová, pomůže kuchyně) a 3.C, dále 

zainteresovaní žáci různých tříd (3.D, 2.N aj.) 
- pátek před Vánocemi – žáci navrhují: besídky, turnaje, soutěže – stolní tenis, florbal atd. 
- kino, divadlo (dotaz žáka Davida Zelinky ze třídy 3.AM) – kino pro celý LT před Vánocemi, 

divadlo dle nabídky (Pfeilerová) – info ve školním rozhlasu 
- požadavek 3.D – učit žáky kasírovat (Bečva) 
- dotaz na parkování -  4.AM, nízké podvozky 
- dotaz 2.C na ukončení 8. vyučovací hodiny – někteří žáci nestíhají vlak 
- dotaz na možnost účastnit se veletrhu v Brně – 3. ročník – 3.F a 2.G 
- dotaz na nástup na OP Bečva – (pí Hajtrová) – je možný pozdější nástup, špatná spojení 

z některých míst – 3.BM – znovu zodpověděl ředitel školy – řešit přes TU, potvrzení od 
lékaře 

- docházka do OV – individuální posouzení, bylo řešeno již minule 
- ovládání k dataprojektoru v místnosti č. 604, řeší správce učebny 
- dotaz na odloučená pracoviště (3.BM?) 
- výzdoba tříd k Vánocům – které třídy LT a ST se budou chtít zúčastnit – hodnocení proběhne 

ve dvou termínech, informace ve školním rozhlasu a na nástěnkách (žákyně 3.BM, 
Pfeilerová) 

- připomenutí posledních míst zájezdu do Vídně (Pfeilerová) 
  

Diskuze: 
 

 Diskuze probíhala průběžně, žáci i členové vedení se vyjadřovali k výše uvedeným problémům, 
požadavkům atd. Další připomínky uvedeny níže: 
 
1.   Výlety – konkrétní dotaz třídy 3.AM – zodpověděla paní Kudelová – kvůli absenci nad 30% 
zrušení výletů – návrh individuálního řešení společně s TU příslušné třídy 
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2.   Automaty Bečva – není možné (malý výnos), Bobrky – porucha automatu 
3.   Školní psycholožka paní Struhařová pochválila diskuzi žáků 
4.    Po sedmé vyučovací hodině málo prostoru na chodbách, před šatními skříňkami, dotaz na 
otevření dveří (obě křídla) kvůli místu a průchodu, ty samé problémy nastávají i před 1. vyučovací 
hodinou 
5.    Harmonizace školy – vyjádření pana ředitele k možným změnám, úpravám interiérů ve 2. 
pavilonu a postupně v dalších částech školy, místnost určená k setkávání žáků atd. 
6. Kolečko reflexí – výlety, nástupy na Bečvu (individuální řešení), odemykání tříd, Vánoční Vídeň, 
prostor u skříněk při odchodu ze školy – málo místa, výzdoba tříd, Mikuláš, vánoční sportovní 
turnaje, kino – prostřídání žáků ST i LT atd. 
 
Schůzka ŽP v prostředí OP Bečva proběhla v přátelském duchu v příjemných prostorách knihovny, 
které se nám k tomuto účelu velmi zamlouvají.  
 

 
Zapsala: Mgr. Zuzana Pfeilerová  
                            (garant ŽP) 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


