
 

Zápis z jednání Žákovského parlamentu 

23. 11. 2017 

 

Program jednání 

1. Předání slova panu ředili – projednání připomínek a návrhů z minulého jednání 

2. Plánované akce na měsíc prosinec 2017 

 

1. Předání slova panu ředili – projednání připomínek a návrhů z minulého 

jednání 

 Připomínky 

 Organizace lyžařského kurzu 

o organizační tým lyžařského kurzu projedná návrhy 

 změna trasy závěrečného závodu 

 změna instruktorů v průběhu lyžařského kurzu 

 Třívrstvý toaletní papír 

o jedním z řešení může přeložení dvouvrstvého papíru a získat tak 

rovnou 4 vrstvy  

 Přimontovat košíky do lavic v učebně fyziky 

o škola zjistí ceny košíků a podle toho by v příštím roce proběhla 

instalace do třídy 

 Ručníky místo papírových utěrek 

o z hygienických důvodů není možné 

 Žáci chodí bez zeptání do jiných tříd 

o probráno s ostatními učiteli na pedagogické radě, každý třídní učitel 

poučí žáky o pravidlech pohybu do jiné třídy 

o ke společnému setkávání žáků z různých tříd je možné využít 

odpočinkových koutků na chodbách školy 

 Zvýšit lavice ve třídách – zkontrolovat výšku 

o žáci nahlásí třídnímu učiteli, ten předá řediteli školy, který pověří pana 

školníka, aby zvýšil lavice dle potřeb žáků 

 Vyřešit nové šatny 

o projekt na nové šatny je zpracován, jeho realizaci momentálně brzdí 

nedostatek potřebných financí 

 Organizace školního klubu, pravidla používání mobilu ve školním klubu 

o na využívání mobilů ve školním klubu se vztahují stejná pravidla, jako 

na využívání mobilních telefonů a dalších zařízení ve vyučovacích 

hodinách  



 

o viz školní řád: je možné mobilní telefon využívat se svolením učitele 

dané hodiny 

 Podlahu na 2. stupni u ping-pongu je nutno opravit 

o podlaha je opravena 

 Poruchy ve třídách 

o hlásit třídnímu učiteli, ten předá informaci řediteli školy 

 V aule, kdo o velké přestávce netančí, tak tam nemá co dělat 

o toto pravidlo stále platí, dohled na dolní i horní chodbě kontroluje, zda 

ho žáci dodržují 

 

2. Plánované akce na měsíc prosinec 2017 

 Sportovní turnaj pro 2. stupeň 

o zajistí: J. Marcoň a Š. Průcha 

o nutné domluvit termín s panem učitelem Drápalem 

 Vánoční/zimní výzdoba třída 

o v průběhu prosince 

o vyhodnocení ŽP v týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2017 

 Týden vánočního cukroví 

o ochutnávky cukroví od žáků z různých tříd 

o v týdnu od 18. 12. do 22. 12. 2017 

o návrh jak by mohla akce probíhat připraví žáci 9. ročníku ve spolupráci 

s paní učitelkou Krmáškovou 


