
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Školní rok 2013/2014

V.              ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

20. 2. 2014

 Přítomni	 ŘŠ: Mgr. J. Slovák
ZŘŠ: PaedDr. B. Kudelová

VUOV: Ing.Grund, Mgr. Hajtrová

Škol.psycholožka: PhDr. M. Jandorová                                                              
Garant ŽP: Mgr. A. Sochorová                                                                             
Zástupci tříd 1. až 4. ročníků

Program

 Zahájení, přivítání spolužáků i pedagogů – Blažek, Němeček 

 Odpovědi vedení školy na dotazy z minulého ŽP: posilovna, kopírka pro žáky 

 Vstup školní psycholožky - nabídka služeb, upozornění na kouření a pořádek v okolí školy 

 Vstup ZŘŠ Kudelové – nabídka ISIC školám – leták předán zástupcům tříd, kteří předají 
informace ve třídách, seznam zájemců předají TU do 15. 3. ZŘŠ Kudelové 
Informace o záměru zakoupit fotbálek pro žáky

Diskuse	–	návrhy	a	názory	studentů
 Žádost žáků o pozdější nástup OV na OP Bečvě a možnost zajít si o přestávce do obchodu –

nákup svačiny 
o Odpověď: p.Hajtrová - obecně je to příprava na povolání, individuálně lze pozdější 

příchody řešit, svačiny - projedná s p.Mičkalovou – je v plánu zajištění automatu na 
jídlo 

 Objednávky obědů přes internet na OP Bobrky – žáci neví – zda je tato možnost 
o Odpověď: p.Grund - bude projednáno s p.Mičkalovou a žáci dostanou informaci od 

UOV 

 Žádost žáků o zakoupení nových receptur na kuchyň OP Bečva 
o Odpověď: p.Hajtrová - bude projednáno s p.Mičkalovou 

 Žádost žáků ATMS1M o změnu rozvrhu – přesun matematiky z 8. vyučovací hodiny na dřívější 
čas 

o Odpověď: p. Kudelová projedná s p.Wandrolem a zváží možnosti přesunu hodin 

 Žádost žáků ATMS2M o soulad ŠVP teorie a praxe 
o Odpověď: p. Slovák -revize ŠVP je naplánovaná 

 Připomenutí žákům dodržování pořádku na WC ve škole i na OP Bečva /přidání košů na WC/ 

 Připomenutí sankcí za kouření na pozemku školy – podmíněné vyloučení 
+ žádost na TS o přidání košů před domem 1419 Záviše Kalandry? 

 Pan ředitel pochválil veškeré aktivity žáků, zejména Luboše Mocka za video - reportáže 

 S nápady, podněty a aktivitami se obracejte na Radu ŽP – Adam a Matěj /ATMS2M/, Luboš a 
Zdeněk /POD1/, Vojtěch /ATMS1M/ nebo na koordinátorku ŽP p. u. Sochorovou 

 Další zasedání ŽP bude 3. 4. 2014 

Ve Vsetíně dne 20. 2. 2014 Zapsala Sochorová




