
Zápis ze Studentského parlamentu 

Datum konání: 19. června 2018   

Učebna č: 37 

Počet přítomných pedagogů: Ing. Kristina Hartmanová, Mgr. Ondřej Otava 

Počet přítomných studentů: viz prezenční listina  

 

 Školní mikina – stále je možnost objednávání mikin. K dispozici jsou zkušební velikosti mikin u Ing. et Bc. K. 

Hartmanové. Objednané mikiny pro 1. L, dodání během příštího týdne. 

 Den hudby – Dne 8. června 2018 proběhla na SZŠ Jaselské akce s názvem ,,Den hudby“. Tuto akci vyhlašuje 

projekt Hrdá škola na měsíc červen. Den hudby probíhal v pátek od 7:45 do 10:40 během přestávek. Aby vůbec 

tato akce proběhla, bylo potřeba provést výběr hudby. O to se postaralo naše duo Jakub Kříž a Eva Květoňová 

z 2. L, kteří zároveň tuto akci moderovali. Zástupce studentského parlamentu (Eliška Levková, ZA 1. C) 

rozdávala žákům během dopoledne barevné lístečky, na které mohli žáci písemně vyjádřit, zda se jim hudba 

líbila, nové návrhy, jak využít hudbu ve škole či jaký repertoár hudby by chtěli v případě opakování této 

akce. Současně tyto lístečky žáci vhazovali do vytvořené krabice a poté byly žákyní (Eliška L.) studentského 

parlamentu roztříděny. Ze 161 rozdaných lístečků bylo pouze 7 lístečků, kterým se hudba nelíbila. Mezi nové 

návrhy žáci uváděli hudbu místo zvonění, opakovat častěji i mimo tento den a hlavně umožnit i hudbu na 

chodbách. Jako námitky psali žáci málo nahlas nebo krátká doba (pouštět více přestávek). A na závěr uvádíme 

interprety, jaké si nejvíce přejete: Karel Gott, Ben Cristovao, Queen, Michael Jackson, Shakira. V neposlední řadě 

chceme poděkovat panu Marholdovi za zprovoznění techniky a vedení za možnost tuto akci uskutečnit. Myslíme 

si, že tato akce proběhla v pozitivní náladě a těšíme se na další Den hudby. 

 Budapešť – řešena ve školním roce 2018/2019 

 Projekt AIESEC+EDISON – 16. 9 – 23. 9. 2018, 6 až 8 zahraničních studentů, zájemci o ubytování 

zahraničních studentů se hlaste u Mgr. Evy Matějkové Ph.D., navrhovaná témata (systém zdravotní péče, kultura 

a tradice, cestování, vzdělávací systém). Cena 22 690 Kč (schválena ze SRPD). 

 Edookit – nový informační systém pro žáky od 1. 12. 2018. 

 OC Olympia 2019 – nepřipravuje prezentace. 

 Podzimní maturitní zkoušky – naše škola jako spádová – proběhne 4., 5., 6. září 2018 – náhradní program pro 

žáky. 

 Přenocování na SZŠ – z důvodu nízké účasti žáků na SP bude přenocování přesunuto na podzim 2018. 

 Praxe – nelze nahrazovat absence, 20% za celý školní rok, měsíční praxe – musí dodržovat pracovní dobu, 

zejména noční, stejně tak nelze jen tak bez nahlášení provádět výměny služeb. 

 Uzavírání klasifikace za druhé pololetí – do 22. 6. do 14.30.  

 Dodatečné zkoušky – po klasifikační poradě a to od 27. 6. 2018, nebo poslední týden v srpnu. 

 Ples 2019 – Voroněž březen. 

 Poděkování předsedovi a zástupcům studentského parlamentu za pomoc při aktivitách SP během školního roku. 

 
Další termín schůzky studentského parlamentu – září 2018 
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