
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 

4. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    20.1.2016 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, PaedDr. Bronislava Kudelová, Mgr. Marek Wandrol, PhDr. Alena 
Hlavicová,  Ing. Antonín Grund, Mgr. Hana Tydlačková,  Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Františka 
Vyškovská 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Vyjádření ředitele školy a zástupců pro TV i OV k připomínkám (námětům) ze strany žáků: 
- opět zazněl dotaz na Wi-Fi ve škole – v rámci estetizace školy - úprav v bufetu a v učebně metrologie 

– bude pokryto sítí více míst školy, s těmito místy se počítá i s jako relaxačními prostorami pro 
studenty (zodpovězeno ředitelem školy Mgr. Slovákem) 

- dotaz na OV – znovu dotaz třídy 3.D ohledně nácviku kasírování (Mgr. Tydlačková) 
- parkování automobilů s nízkými podvozky – prověřeno Mgr. Wandrolem – dva žáci vyzkoušeli nájezd 

na parkoviště, auta bez problémů projela, nájezd na parkoviště je opraven   
- úprava nástupů na OV (konkrétně jde o pozdější nástupy žáků, kteří mají problémy s dojížděním) – 

řešeno individuálně (PhDr. Hlavicová), k tomu se vyjádřil i Mgr. Wandrol – v rámci tvorby rozvrhu 
vysvětlil, že konec výuky (8. vyučovací hodina) nemůže -  se všemi přestávkami -  nastat dříve než 
v 15.05 hodin 

- znovu zazněla připomínka ze stran žáků, že po 7. vyučovací hodině je na chodbách málo místa 
(doporučení PaedDr. Kudelové) – otevření obou křídel spojovacích dveří – před 1. i 7.hodinou 

- dotaz třídy 3.C –  jakou formou budou probíhat závěrečné písemné učňovské zkoušky – zda písemně  
nebo na PC – zodpovězeno Mgr. Wandrolem – v předstihu naše škola dělala přípravu na nové 
zkoušky – bude upřesněno, která forma bude zvolena – záleží i na rozhodnutí žáků, ale výsledek 
rozhodnutí musí být jednotný (budˇvšichni PC nebo všichni písemně) 

- dotaz na možnost stravování bez čipu na Bečvě (v restauraci) za plnou cenu – stravovací povinnost – 
k tomuto účelu slouží cvičná kuchyně (Mgr. Tydlačková), dále střídání směn na Bečvě  

- upozornění na ničení automatu na Bobrkách ze strany některých žáků – PhDr. Hlavicová – pak 
nemůže fungovat pro všechny, jak by měl (nutné časté opravy ze strany provozovatele) 

- třída 2.BM – dotaz na taneční hodiny pro žáky – Mgr. Pfeilerová – nabízí DK Vsetín  
- informace o LVK, který se má uskutečnit v březnu 2016, plakáty pro všechny třídy, zajistit potřebnou 

informovanost žáků, podpora ze strany školy (PaedDr. Kudelová, Mgr. Wandrol) 
- odemykání tříd žákům o přestávkách – zajistí příslušní dozorující učitelé (PaedDr. Kudelová) 
- dotaz třídy 3. BM, zda by v jejich rozvrhu mohla být provedena změna – jedná se o  poslední hodiny, 

kdy mají opakovaně matematiku – zodpovězeno Mgr. Wandrolem – ve druhém pololetí dojde 
v každém případě k úpravě rozvrhu (odchod Mgr. Ondrové na MD) – pokud to půjde, bude matematika 
přehozena, k tomuto požadavku se vyjádřil také ŘŠ Mgr. Slovák – od příštího školního roku budou 
maturitní předměty směřovány do prvních hodin (dopoledních) hodin vyučování 
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- třída 3. AM – nedostatečné uklízení na OV (denní místnost) – vyjádření PhDr. Hlavicové – žáci mají 
povinnost udržovat pořádek, domluva s učiteli OV panem Hruškou a Kratochvílem 

- informace o výtvarné soutěži – Nakresli rally – (Mgr. Pfeilerová) 
 
Diskuze: 

 
 Diskuze probíhala průběžně, členové vedení se vyjadřovali ke všem připomínkám, požadavkům či 
podnětům ze strany žáků. 
 
 
Schůzka ŽP proběhla v přátelském duchu, některé připomínky či podněty ze strany žáků byly nejen 
opodstatněné, ale i zajímavé a inspirativní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Zuzana Pfeilerová  
                            (garant ŽP) 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Vsetíně: 25.1.2016 
 
 
 


