
 
  
 
      
 
 
 

5. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    25.2.2016 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, PaedDr. Bronislava Kudelová, Mgr. Marek Wandrol, PhDr. Alena 
Hlavicová, Mgr. Hana Tydlačková, pan Milan Řezníček, Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Františka 
Vyškovská 
 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Úvodní slovo – PaedDr. Kudelová – ohledně malování jednotlivých pavilonů, úpravy školy, Wi-fi, 5. 

pavilon – zednické práce 
3. PhDr. Hlavicová – opravy drobného poškození vlastními silami – někteří žáci jsou kritičtí k pracovnímu 

prostředí, ale přesto dochází k  ničení denní místnosti, hasicích přístrojů, dveří atd. 
4. Mgr. Tydlačková – bude probíhat zkrášlování OP Bečva 
5. Mgr. Wandrol – se vyjádřil k umístění hodin matematiky v rozvrhu – zejména u maturitních tříd 
6. Mgr. Wandrol – informace o závěrečných zkouškách – všechny obory budou zkoušet testy na počítači, 

ale letošní rok proběhnou ZZ ještě písemně (ne u všech oborů?) 
Následovaly dotazy žáků a diskuze s vedením školy: 

7. Výuka angličtiny – maturitní třídy – časté suplování 
8. Žák – 3.G – Sibal – dotaz na barvy ve 3. pavilonu – výběr barev, výzdoba tříd, siluety, malba atd. 
9. Jak bude vypadat 1. a 4. pavilon – momentálně zůstanou beze změn (Mgr. Wandrol) 
10. Mgr. Slovák (ŘŠ) – testování Wi-fi v pavilonech – HP – bude existovat určité omezení 
11. Dotaz tříd 2.BM a 3.D na výzdobu už upravených tříd – konkrétně poličky ve třídách – zodpověděl 

Mgr. Slovák (ŘŠ) – bude jednotná výzdoba 
12. Opět se řešil problém šatních skříněk na chodbách – málo místa na chodbě 
13. Adam Jakuba informoval ostatní spolužáky o skvělém studijním pobytu v Anglii –  žáci v rámci projektu 

navštívili Anglii se svými učitelkami (Ing.Čížová a Mgr. Poláchová) 
14. Mgr.Slovák (ŘŠ) – poděkoval všem oborům za skvěle odvedenou práci při různých akcích – např. 

třída 3.D za práci na OP Bečva 
15. Předělávání skříněk na OP Bečva – šatny pro chlapce – vyjádření p. Řezníčka k výrobě skříněk 

 
 

 Diskuze probíhala průběžně, žáci i členové vedení se vyjadřovali k výše uvedeným problémům, 
požadavkům atd.  
 

 
Zapsala: Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Františka Vyškovská 
 
Ve Vsetíně dne 25.2.2016 
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