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Zápis č. 2/2022 

Ze schůze žákovského parlamentu 

Přítomni:  Zástupci všech tříd 

Hosté:  Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

  Mgr. Patricie Cvrčková 

  Ostatní žáci 

Místo a datum jednání: Učebna č. 712, 15.11. 2022 

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání  

Zahájení panem ředitelem Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, paní učitelkou Mgr. Patricií 
Cvrčkovou a předsedkyní Simonou Nešpůrkovou. 

2. Petice ohledně fronty na turnikety 

První a druhé ročníky sepsaly petici na otevírání turniketů v době odchodů. Petice byla 
zamítnuta. Turnikety jsou u vchodu pro bezpečnost. Jejich zrušení by znemožnilo přehled 
o žácích v budově. Fronta podle měření pana ředitele trvá maximálně 7 minut. Turnikety 
není možno přidat nebo posunout, jelikož je budova školy chráněnou památkou. Pan ředitel 
navrhl kompromis – a to, že by půlka školy chodila až na devátou hodinu a odcházela o 
hodinu později. Návrh nebyl podpořen.  

Řešením zůstává písemná žádost řediteli o dřívější uvolnění z důvodu hrubě nenavazující 
dopravy s přiloženým jízdním řádem. Zatím bylo podle pana ředitele vyhověno všem 
žadatelům. 

3. Čistota a hygiena v jídelně 

Předsedkyně parlamentu S. Nešpůrková ujistila členy, že je problém řešen. Pan ředitel 
dodal, že příští rok nás čeká výměna myčky na nádobí.  

Diskuze se dotkla i faktu, že paní kuchařky nenosí na hlavách síťky, a žáci tím pádem 
nacházejí v jídle vlasy. Pan ředitel se problém pokusí vyřešit domluvou. 
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Přednesena byla i stížnost na netolerantní žáky a žačky školy, kteří do jídelny nosí vlastní 
jídlo a předbíhají, protože mají jídlo v krabičce na ohřátí v mikrovlnce. Byla připomenuta 
pravidla zakazující nošení vlastního jídla do školní jídelny a možnost ohřát si jídlo 
v mikrovlnce v prvním patře.  

Přednesen byl následně návrh na pořízení druhé mikrovlnky, aby se zkrátila řada u 
stávající jedné. Návrh bude zvážen do příštího jednání. 

4. Dotazy a stížnosti jednotlivých tříd 

1.LA si stěžuje na „zápach“ z jídelny, který jim prý přes celou chodbu leze do třídy. 
Navrhli pořízení odsávání. Podle paní učitelky Cvrčkové je odsávání nemožné, protože 
potřebný zásah do budovy by nebyl schválen památkáři. Stížnost nebyla shledána relevantní. 
1.LA bylo doporučeno si vyvětrat okny a zavřít si dveře. 

V reakci 2.LB předložila obdobnou stížnost na mikrovlnku a bylo jim doporučeno to 
stejné.  

Dále pak padl návrh na prodloužení doby pro vydávání obědů. To je však v rozporu 
s normou EU. Návrh nebyl přijat. Návrh na zmenšení porcí byl také zamítnut. 

Třetí ročníky přednesly dotaz na možnost výletu do Chorvatska místo stávajícího 
plánovaného vodáckého kurzu. Pan ředitel vysvětlil, že za momentální epidemiologické 
situace a kvůli doznívajícím důsledkům pandemie není možné zájezd zajistit. Voda naopak je 
jistá. Padl i návrh na protažení vodáckého kurzu. Návrh bude zvážen do příštího jednání.  

Představena byla i stížnost na zákaz tisknout v hodinách některých učitelů. Pan ředitel 
doporučuje všem učitelům šetřit s papírem a omezit tisk, když je to možné. Důvodem je 
zahlcování tiskáren a plýtvání papírem. 

Dále padl dotaz na krátkodobé opuštění školy v obědové pauze. Je umožněn žákům 
starším osmnácti let. Mladší žáci mohou tento problém řešit omluvenkami z výuky, nikoli 
vlastnoručně vyrobeným papírkem, podepsaným rodiči.  

Bylo poznamenáno opakování dotazů a byl přednesen návrh o vytvoření nástěnky, kde 
by na časté dotazy byly k nalezení odpovědi.  

5. Další schůze 

Další schůze proběhne 13.12. 2022 v 11:45. Zasedání se uskuteční v učebně 712. 

 

V Brně dne 26.11. 2022  Zpracoval: Šimon Mátl, 2.LA 


