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Zápis č. 5/2023 

ze schůze žákovského parlamentu  

 

Přítomni:   Zástupci tříd kromě 1.C, 1.D, 1.K, 2.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B 

Hosté:   Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar  

Mgr. Patricia Cvrčková   

Ostatní žáci 

Místo jednání:  Učebna č. 712 

Program schůze:  

1. Aktivity školy 

2. Setkávání ŽK dvakrát do měsíce 

3. Dotazy žáků 

Úvodní slovo předsedkyně žákovského parlamentu  

Předsedkyně poděkovala za účast zástupců tříd na focení parlamentu. Také apelovala na 

zástupce tříd, aby si četli nově založenou skupinu na Messengeru.  

Více školních aktivit  

Předsedkyně navrhla více aktivit mimo vyučování. Požádala zástupce tříd, aby spolužáky 

informovali o nutnosti většího zapojení do plánovaných akcí. Žákovský parlament se 

shodl na pyžamovém dni, který se bude konat 31. března 2023. Konání dalších aktivit se 

bude odvíjet od účasti žáků.  

Scházení ŽK parlamentu  

Předsedkyně parlamentu navrhla, že se parlament bude scházet dvakrát do měsíce a to 

jednou o velké přestávce a jednou o obědové přestávce. Přesnější informace bude vždy 

dopředu posílat na školní email a také do skupiny na Messengeru. 

Dotazy žáků 

Hana Komínová, 4.C se zeptala na řešení mravenců ve třídě určené na aerobik. Více žáků 

si také stěžovalo na špinavou podlahu.  

Nela Syslová, 2.LB navrhla den bez batohu. 
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Lucie Šedová, 3.D si stěžovala na nedostatečnou informovanost ohledně školních akcí, 

protože se například o soutěži v sudoku vůbec její třída nedozvěděla.  

Předsedkyně se zeptala pana ředitele, zda by bylo možné získat do tříd stolní kalendář.  

Odpověď: Stolní kalendáře nebudou 

Pham Thang Minh, 1.B měl dotaz ohledně suplování a změnách v rozvrhu.  

Odpověď: Pro rozvrh se dělá maximum 

Nela Syslová, 2.LB se zeptala na novou aplikaci školy online, protože v ní zatím není 

docházka. 

 Odpověď: Dotazy směřovat na Ing. Josefa Baráka Ph.D. 

Informace od pana ředitele 

Nejprve se vyjádřil k připomínkám z minulého setkání ŽP. Háčky na dámských záchodech 

byly doplněny. Umyvadlo u výpočetních tříd je funkční. Snaží se řešit stížnosti na školní 

obědy. Apeloval na zástupce tříd, aby vyřídili spolužákům, že cenovky a žvýkačky nepatří 

na školní majetek. Také sdělil prosbu, aby žáci nevhazovali papírové ubrousky určené na 

utírání rukou do záchodů. A také oznámil, že školní rok bude končit 28. června 2023, 

protože 29. a 30. června bude ředitelské volno kvůli zahájení stavebních prací. Pan 

školník se snaží každé ráno ubrousky do tříd doplňovat.  

Termín dalšího zasedání ŽP 

Další zasedání se bude konat na začátku dubna. Žákům bude přesný termín sdělen opět 

prostřednictvím školního mailu a zprávou přes Messenger.  

 

V Brně dne 6.3.2023      Viktorie Kosmáková, 2.LA 


