
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 

1. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    8.9.2015 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, PaedDr. Bronislava Kudelová, Mgr. Marek Wandrol, Mgr. Hana 
Tydlačková, pan Milan Řezníček, Mgr. Katarína Struhařová, Mgr. Alena Sochorová, Mgr. Františka 
Vyškovská, Mgr. Zuzana Pfeilerová, paní Milada Švachová 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Oznámení o změně garantů Žákovského parlamentu (dále jen ŽP) – Mgr. F. Vyškovská, Mgr. Z. 

Pfeilerová 
3. Prezentace zaměstnankyně bufetu – nová nabídka sortimentu, možnost žáků vyjádřit se k této 

nabídce formou ankety, další návrhy 
4. Vystoupení PaedDr. B. Kudelové – nabídka kroužků a různých dalších aktivit, soutěže a akce – běh 

Valachiarun aj. 
5. Vystoupení Mgr. M. Wandrola – návrh členům ŽP sestavit program nadcházející schůzky vždy předem 

– kvůli možnosti připravit se na možné dotazy a vyšší efektivitu jednání – tento program poslat 
předsedovi ŽP a zároveň vedení školy 

6. Vystoupení školního psychologa – Mgr. K. Struhařová – podpora žáků vyjádřit to, co chtějí, nebát se 
mluvit, mít své vize 

7. Vystoupení Mgr. Z. Pfeilerová – charitativní akce Světluška, Srdíčkové dny 
 
Diskuze: 

1.   Parkování kol – dotaz na umístění stojanů – bylo zodpovězeno – žáci mají místo pro kola vyhrazeno, 
ale další prostory mohou navrhnout sami 
2. Zástupce pro ŽP kraj – Blažek – dotaz – upravit vjezd na parkoviště školy – odpověď – tato záležitost je 
již  v řešení 
3. Dotaz na organizaci šachových turnajů – žáci se budou obracet na Ing. R. Kozáčka a Ing. F. Zdráhala 
4. Sportovní aktivity v průběhu přestávek – basketbalové koše – odpověď pan Milan Řezníček (za OV) -  
žáci mají přijít s návrhem a koše se mohou vyrobit v rámci OV 
5. Malování tříd – bude podpořena vlastní aktivita žáků – nyní řešeno vedením školy, možné zadání firmě 
6. Opouštění školy v době přestávek – žáci se musí řídit školním řádem a využívat relaxační prostory školy, 
k občerstvení pak bufet, automaty na potraviny a nápoje a školní jídelnu 
7. Dotaz na Vánoční Vídeň – je v řešení – které třídy a kolik žáků 
8. Odborné akce pro žáky – dotaz na svářečský kurz, zahraniční veletrhy, návštěva automobilky a firem – 
dotaz zodpovězen, aktivity organizují odborní učitelé daných oborů – platí pro praxi i teorii 
9. Wifi – OP Bobrky – odpočinkový prostor – pan Řezníček sdělil, že se tato možnost bude ověřovat přes IT 
techniky 
10. Aplikace přes EduPage – napojení školní jídelny na mobilní telefony – objednávání jídla – tento dotaz 
se bude ověřovat 
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11. Dotaz k vhodnému oblečení ve škole – zdůvodněn ŘŠ Mgr. J. Slovákem, dále se k diskuzi připojila 
Mgr. F. Vyškovská a PhDr. B. Kudelová – i ostatní členové, důraz je kladen zejména na akce, kde studenti 
reprezentují naši školu. 
12. Kolečko reflexí – vyjádření vlastních dojmů z první schůzky, shrnutí nápadů, připomínek a námětů 
 
Všem přejeme hodně skvělých nápadů a hlavně plno energie při plnění nových úkolů. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Zuzana Pfeilerová a Mgr. Františka Vyškovská 
                            (garanti ŽP)           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Vsetíně: 11.9.2015 
 
 
 


