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Zápis ze zasedání žákovského parlamentu 
úterý 31. 1. 2023 

 

Zástupci tříd: 

6.A Míša Dušková 6.B Karel Jan Patera 6.C  Natálie Slívková 

7.A Filip Nachlinger 7.B Nikola Danková 
  

8.A Denis Gunár 8.B Kateřina Hovorková 8.C Lucie Basáková 

9.A Jana Šmeráková 9.B Josef Koutný     

 

Zástupci si přinesli připomínky k chodu školy na připravených dotaznících. 

 

Co se nám líbí: 

- možnost třídění – nádoby na plasty a papír na chodbách 

- atrium – nové posezení (venkovní učebna), velké přestávky v teplých měsících 

- automat na pití 

- fotbálek na chodbě – míčky si mohou vyzvednout tř. učitelé u ředitele 

- výzdoba chodeb a schodiště – bannery na stěnách a schodech 

 

Co bychom chtěli změnit: 

- projektory a plátna v každé třídě – dlouhodobý plán školy je postupně třídy takto vybavit 

- Wi-Fi připojení – rychlost a stabilita i při výuce – již je zpracována projektová dokumentace 

na zasíťování celé školy (čeká se na schválení projektu) 

- hodiny do tříd – v nejbližší době budou rozvěšeny 

- mýdlo na WC – bude častěji kontrolováno a doplňováno 

- automat na jídlo – jedná se o možnosti ho pořídit 

- ovoce a mléko opět i na druhý stupeň – díky ekonomické situaci státu byl projekt ořezán a 

podporován je již jen 1. stupeň 

- vymalování tříd – dlouhodobý plán, postupně budou malovány vždy budoucí 1. a 6. třídy 

- nové dveře ve třídách – dlouhodobý plán, budou postupně vyměňovány 

- zámky na WC – bude zváženo 

- posezení a volný pohyb na chodbách během přestávek – z bezpečnostních a preventivních 

důvodů byl pohyb na chodbách omezen jen na přesuny na WC, za učitelem nebo do odborné 

učebny – toto je zaneseno ve školním řádu školy 

- zanedbávání tělovýchovných chvilek v hodinách – bude všem učitelům připomenuto 

- číslování látek (učiva, hodin) – pro žáky i pro kontrolu je přehledné – bude učitelům 

doporučeno 

- připomínky k některým učitelům – bude projednáno osobně, mimo zápis 
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- školní jídelna: 

o kvalitnější jídlo 

o vlídnější přístup zaměstnanců školní jídelny žákům 

o vlasy v jídle 

o při výdeji by měli mít všichni pracovní oděv a pokrývku hlavy 

o možnost slánky a pepřenky, případně kečup a hořčice k některým jídlům 

Všechny připomínky budou projednány s vedoucí ŠJ a bude zjednána náprava. 

 

 

Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 
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