
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 

2. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    8.10.2015 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, PaedDr. Bronislava Kudelová, Ing. Antonín Grund, Mgr. Františka 
Vyškovská, Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Katarína Struhařová, zástupci jednotlivých tříd 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Vyjádření ředitele školy k předem připraveným připomínkám (námětům) ze strany žáků 

- docházka do OV – individuální posouzení, bude řešit pí Hlavicová, p. Grund a pí Mičkalová 
- zvláštní případy možno řešit i u ŘŠ – vše na základě lékařského doporučení 
- produktivita práce na OV – konkrétní dotaz žáků (placená práce) zodpoví (Hlavicová) 
- docházka žáků s IVP do školy – na vrátnici bude k dispozici vrátnému seznam, žáci se nebudou 

muset zapisovat (Kudelová) 
- stužkovací ples – o organizaci se pokusí dvě třídy (4.AM, 4.BM) 
- lavičky, židle na chodbách – projedná se s pracovníkem bezpečnosti práce (Kudelová) 
- velké řady školní jídelna, bufet (Kudelová), žáci mají respektovat rozpis výdeje stravy 
- automat OP Bečva, popřípadě Družstevní – případné nákupy svačin (Mičkalová, Pfeilerová) 
- zima ve škole – již vyřešeno – v budoucnosti chybí izolace na střechách, nutné nové zateplení 
- maturitní třídy závěrečných ročníků – pohovory s ŘŠ – organizace výuky M, JA, Cvičení  
- žáci byli pochváleni ŘŠ i ZŠ za dosavadní chod školy a slušné vystupování vůči dospělým cizím 

osobám 
3. Vystoupení  školního psychologa – budou probíhat schůzky s druhými a třetími ročníky 
4. Práce na novém logu školy (Blaha), zajištění vánočního dne – sportovní aktivity, další možný program 

(Marečková, Šuláková)  
5. Ostatní – nástěnka pro kulturní akce, kroužky a ŽP, informovanost ostatních žáků prostřednictvím 

školního rozhlasu, pomoc při organizaci následujících schůzek ŽP (žákyně třídy 3.BM v rámci OV) 
 

 
Diskuze: 

1.   Dataprojektor  uč. 102 – bude přednostně vyřešeno  
2.   Informace o maturitní generálce – proběhne koncem listopadu, dále mají žáci možnost využít nabídky    
zakoupení testovacích verzí – 60,Kč jeden test, škola hromadně objedná, žáci mohou vypracovat test 
doma 
3. Dívčí WC – žádost o papírové ubrousky a větší koš (Horký) 
4. Další podněty pro bufet – pomoc při obsluze žáků (v rámci praxe gastronomických oborů), návrh prodeje 
výrobků studené kuchyně i cukrářských z OP Bečva 
5. Objednávání stravy – možnost přes terminál, PC, chytré telefony s použitím WiFi 
6. Školní výlety na více dnů – budou řešeny individuálně prostřednictvím TU 
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7. Kolečko reflexí – výlety, nástupy Bečva, odemykání tříd, Vánoční Vídeň, topení Bobrky, prostor u skříněk 
při odchodu ze školy – málo místa, angličtina – soutěž, sportovní kroužky – míčové hry, dělení žáků v JA 
podle úrovně znalostí, co s necvičícími děvčaty?, otevírání vchodu do OP Bečva před šestou hodinou ráno, 
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 a Mgr. Františka Vyškovská 
                            (garanti ŽP) 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Vsetíně: 8.10.2015 
 
 
 


