
 
  
 
      
 
 
 

6. Schůzka Žákovského parlamentu – školní rok 2015/2016 
 

Termín:    27.4.2016 
Přítomni: Mgr. Josef Slovák, Mgr. Marek Wandrol, PhDr. Alena Hlavicová, Ing. Antonín Grund, Mgr. 
Katarína Struhařová,  Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Františka Vyškovská 
 
 
Program:  
1. Přivítání vedení školy 
2. Zahájení diskuze – dotazy žáků: 
3. Dřívější odchody z vyučování – (1.C,2.C) – o 2 minuty dříve, odchody ze školy kvůli dopravě do 

Vizovic, Valašských Klobouk – po 7. VH a hlavně po 8. VH 
4. Příjezdy žáků do školy – ze směru Valašské Meziřičí – nahlášeno zpoždění (duben, květen, červen) 
5. Zástupci třídy 2.E  - musí se přesunout z 605 do 606, čekají o přestávce na chodbě, podobná situace i 

třída 2.AM  
6. Dotaz zástupců třídy 1.BM (autotronici) – proč jsou suplovány 7. a 8. hodina, dále 1. hodina – proč 

neodpadají ? 
7. Vyjádření ředitele  školy– co je cílem školy? – zajistit kvalitní výuku, suplování oboustranný problém – 

vedení školy se snaží, aby bylo v hodinách zajištěno kvalitní vyučování, učitelé se budou připravovat i 
na hodiny, které nevyučují 

8. Venkovní prostory – náměty žáků, jak je vhodně a vkusně upravit 
9. Navrhnout 5 žáků, kteří by více spolupracovali při organizaci chodu ŽP, budou častěji komunikovat 

s vedením školy atd. 
10. Výběr vhodného kandidáta pro kraj 
11. Vrchařská koruna Valašska – zvážit účast 
12. ŘŠ dále poděkoval za vzornou reprezentaci školy na praxi, práci na estetizaci školy atd. 
13. PhDr. Hlavicová – kontrola prostor na OP, připomínky OP Bečva – šatní skříňky – průběžné opravy, 

zajištění OP Bobrky, při ZZ a MZ nižší ročníky budou přeřazeny do školy – TV 
14. Mgr. Struhařová – připomenutí, žáci mohou využívat „schránku důvěry“ na hlavní chodbě školy 
15. Ing. Grund – žáci v některých případech nemají čekat až na parlament, mají se svými připomínkami 

přijít hned, aby se problémy mohly odstranit rovnou, pochvala žáků za aktivitu – „Diagnostický 
kroužek“ 

16. ŘŠ – vyzval žáky, jestli by nesestavili školní družstvo pro hasičskou celorepublikovou soutěž – bývalý 
žák přislíbil výpomoc při tréninku 

17. Zájemci z řad žáků se mohou hlásit jako brigádníci – práce ve škole – během školního roku i o 
prázdninách 

18. Pochvala patří také všem, kteří se podíleli a podílejí na těchto akcích – „Den země“, „Formule 1“ 
 

 
 

Diskuze probíhala průběžně, žáci i členové vedení se vyjadřovali k výše uvedeným problémům, 
požadavkům atd.  
 

 
Zapsala: Mgr. Zuzana Pfeilerová, Mgr. Františka Vyškovská 
 
Ve Vsetíně dne 28. 4. 2016 
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