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26. 3. 2015 

Přítomni  ŘŠ:   Mgr. J.Slovák 
ZŘŠ:  Paed Dr. B. Kudelová  + šk.psycholožka Mgr.Struhařová, Mgr. 

Tydlačková, p.M.Fila                                       

Garant ŽP:  Mgr. A. Sochorová + zástupci 1. až 4. ročníků školy 

Program moderoval předseda ŽP David Zelinka 
 Přivítání vedení školy a studentů  

 Informace o školním poradenském pracovišti a konzultačních hodinách školní psycholožky Mgr. Kataríny 
Struhařové /úterý a pátek dopoledne, od května 4 dny v týdnu/, nabídka konzultací pro žáky i rodiče 

 Vstup ZŘŠ p. Kudelové – informace o:  
o Informace o možnosti výjezdu žáků do rakouského Mödlingu 8. - 10. 4. 2015 
o upozornění pro zástupce tříd na ŽP – předávejte informace do svých tříd  

 Vstup ŘŠ p. Slováka – pochvala žákům za veškeré aktivity – Formule 1 – v celorepublikové soutěži 
5.místo, ale ve Zlínském kraji nejlepší umístění, nabídka pro 1. ročník obor mechanik seřizovač – 
příprava na příští rok už může být zahájena nyní 

o pochvala žákyním 3.BM – 3. místo v točení piva  
o pochvala cukrářkám a gastro oborům za účast v soutěžích 
o žáci školy soutěží O nejlepší podnikatelský záměr – výsledky budou až v dubnu – držíme 

palce  
o připomenutí vybavení OP Bobrky novými stroji 
o informace o Holešovské regatě 2015 
o informace o maratonu Běžíme Evropou 

Žákům byl přečten jeden z dopisů občanů bydlících v okolí školy, ve kterém si pisatelé stěžují na 

dlouhodobé nevhodné chování žáků školy. Zástupci jednotlivých tříd uznali, že řešení stížností ze strany 

vedení bude zřejmě nepopulární, ale zároveň přispěje i k zajištění bezpečnosti žáků školy.  

Diskuse – návrhy a názory studentů 
 Projekt Zlínská CO2 liga – žáci, kterým není lhostejná ekologie a chtějí se zapojit hlaste se u 

p.uč.Š.Čížové 

 divadelní kroužek – zájemci přhlaste se u p.učitelky Pfeilerové!!!!!! 

 zájemci o taneční - podzim 2015 – plakát o zahájení kurzů, které se konají v Domě kultury umístíme na 
nástěnku – zajistí žáci 2. AM 

 focení tříd na konci školního roku může zajistit žák 1.BM Petr Smrčka – nutná domluva se zástupci 
ředitele školy 

 návrh žáků na zpestření výuky TV – boxovací pytel  

 žádost žáků o úpravu vjezdu na žákovské parkoviště – v řešení 

 parkování žáků je určeno za budovou Alceda – DODRŽUJTE RYCHLOST A BEZPEČNOST !!!!!! 

 máte zájem o  „den naopak“ , kdy žáci budou učit své pedagogy to, čemu rozumí, čemu se věnují – 
koníčky, zájmy, sporty, talenty….. Navrhněte!!!!! -  každá třída odevzdá předsedovi ŽP- D.Zelinkovi 
seznam možných vystoupení, podle toho se bude dále plánovat organizace …. :-) 

 další zasedání ŽP  - květen 2015  
 s dotazy a návrhy se obracejte na vedení ŽP- David Zelinka a Vojta Mička 2.AM, Zuzka Kolínková a 

Markéta Polaštíková 1.N, Alois Sibal 2.G 
Ve Vsetíně dne 1. 4. 2015       Zapsala Sochorová 


