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Zápis č. 4/2023 

ze schůze žákovského parlamentu  

 

Přítomni:   Zástupci tříd kromě 1.D a 2.A 

Hosté:   Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar  

Mgr. Patricia Cvrčková   

Ostatní žáci 

Místo jednání:  Učebna č. 712 

Program schůze:  

1. Nový kalendář akcí školy 

2. Krajský studentský sněm 

3. Webová stránka školy 

4. Nová mikrovlnná trouba 

5. Dotazy a připomínky studentů 

Úvodní slovo předsedkyně žákovského parlamentu  

Předsedkyně žákovského parlamentu uvítala žáky na prvním zasedání v roce 2023 a 

seznámila je s programem tohoto zasedání. 

Jako první se projednával kalendář v Gmailu, kam se budou dopředu zapisovat školní 

akce a prázdniny. Druhým bodem byl krajský studentský sněm, kam se mohou zástupci 

tříd přihlásit.  Následně se projednávala domovská stránka školy a jak se v ní vyznat. Na 

závěr se řešilo šetrné zacházení s novou mikrovlnnou troubou.  

Dotazy žáků 

Šimon Mátl, 2.LA se zeptal zda by zasedání ŽP nemohlo být 5. vyučovací hodinu místo 4.  

a bylo mu vyhověno, čas zasedání se bude střídat (ve 4. nebo 5. hodině). 

Vladimír Škaroupka, 2.K si stěžuje na žáky 1.K, kteří chodí vapovat na záchody. 

Mnoho zástupců tříd si opět stěžovalo na čistotu v jídelně a také na horší kvalitu obědů. 

Hana Komínová, 4.C si stěžovala na to, že v hodině tělesné výchovy nosily lavičky. 
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Šimon Mátl, 2.LA vznesl dotaz na nahrazování hodin – pan ředitel vysvětlil, že mají 

povinnost zajistit žákům vzdělání a hodiny nemohou odpadávat. 

Hodně zástupců tříd se ozvalo s problémy se suplováním.  

Tereza Richterová, 2.C sdělila požadavek přidat na záchody ve 4. patře zrcadlo a opravit 

rozbitý zámek. 

Nela Syslová, 2. LB vznesla dotaz, zda by se nemohl přidat zámek na záchody v 1. patře. 

Vladimír Škaroupka, 2.K upozornil na nefunkční umyvadlo v patře u výpočetních tříd. 

Ema Effenbergerová, 1.LA pronesla stížnost na nedodávání ubrousků do učebny 106. 

Daniela Lengalová, 2.B konstatovala, že na záchodek mizí háčky.  

Šimon Mátl, 2.LA se zeptal na nové rozvrhy a zda by nebylo možné posunout hodinu 

matematiky z osmé vyučovací hodiny na dřívější – nejde to, protože rozvrh se změnil 

skoro všem třídám. 

Chování ke školnímu majetku  

Pan ředitel apeloval na žáky, aby se školním majetkem zacházeli slušně, nemalovali na 

lavice ani židle a nic na ně nelepili.  

Termín dalšího zasedání ŽP 

Žákům bude přesný termín sdělen opět prostřednictvím školního mailu.  

 

V Brně dne 12.2.2023      Viktorie Kosmáková, 2.LA 


