
Zápis ze Studentského parlamentu 

Datum konání: 7. března 2018   

Učebna č.: 37 

Počet přítomných pedagogů: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Simona 

Valošková, Ing. et Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Ondřej Otava 

Počet přítomných studentů: viz. prezenční listina  

 

 Soutěž o nejlepší školní placku  - pravidla soutěže viz stránky školy (aktivity školy – sekce SP, 

nástěnka SP), ukončení soutěže do 12. 3. 2018. – žáci upozorněni na blížící se konec termínu 

 Ukončení hlasování o návrhu na školní mikinu nebo triko – vítězný návrh bude sdělen do 

9. 3. 2018. 

 Návrh na „noční promítáni“ ve škole, zájem projevila 1. S, termín posunutý do příští schůze SP 

 Způsob předávání informací zástupců SP žákům jejich třídy a zároveň třídním učitelům – více 

informovat a zapojovat třídu do akcí pořádané SP! Některé třídy vůbec netuší, co se na SP probírá! 

 Soutěž – projekty EU v Jihomoravském kraji -  Soutěžící musí identifikovat a vyfotit výstup 

úspěšného projektu (spolu)financovaného z fondů EU z libovolné oblasti, který pozitivně pomohl 

rozvoji JMK – bližší informace na facebooku SP, nástěnka SP. – termín ukončení 10. 3. 2018. 

 Den učitelů (v rámci projektu Hrdá škola) – 28. 3. 2018 – forma poděkování – řešit následující 

schůzku SP.  

 Jiné – paní ředitelka schválila na základě žádosti a podpisů z řad SP, možnost využívat třídy 37, 51, 

53, 46 během přestávky. Poděkování žákovi Kyškovi za pomoc. 

 Testování náhodně vybraných studentů (35), ročník 2001 na všeobecné znalosti v průběhu měsíce 

března. 

 Žáci 4. ročníků se ptali paní ředitelky na konec výuky 23. 3. 2018 (ples) – předběžný návrh 

ukončení výuky – 9:25 

 Žáci 2. ročníku řešili s Mgr. Valoškovou výuku ANJ v učebně 30 (klubovna) – nelíbí se jim 

podmínky výuky, paní zástupkyně sdělila, že není jiná učebna volná a v případě, že se žákům výuka 

v této místnosti nebude líbit, navrhla možnost předělat rozvrh s tím, že výuka by byla prodloužena 

do 18.00. Místnost by měla být v nejbližší době vybavena tabulí. 

 

 

 

Další termín schůzky studentského parlamentu – 21. března 14:15 v učebně č. 37. 

 

 

 

V Brně dne: 7. března 2018       koordinátoři Studentského parlamentu 

                   


