
Zápis ze Studentského parlamentu 

Datum konání: 21. března 2018   

Učebna č.: 37 

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

Počet přítomných studentů: viz. prezenční listina  

 

 Soutěž o nejlepší školní placku  - seznámení přítomných s vítězným designem placky, poděkování 

vítězné třídě ZA 1. B. 

 Velikonoční výzdoba – poděkování všem zúčastněným třídám. Soutěž o nejhezčí velikonoční 

výzdobu vyhrála třída 1. L, na druhém místě se umístila třída 1. S, pěkné třetí místo patří třídě 3. C. 

 Školní mikina – zástupci studentského parlamentu zjistí do zítřka, tj. čtvrtka 22. 3. 2018, jakou 

barvu a jaký návrh si přeje jejich třída. Rozhodnutí sdělí paní Ing. et Bc. Hartmanové. 

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

27. 3. 2018 budou zástupci SP rozdávat žákům lístečky, které týž den vyberou a odevzdají 

následující den, nejlépe do osobních rukou či do „kastlíků“ ve sborovně jednotlivým učitelům.  

 Projekt AIESEC+EDISON – zástupci SP poděkovali paní ředitelce PhDr. Kelnarové, PhD. za 

finanční pomoc. Za podporu projektu také poděkovali všem vyučujícím ANJ, Ph.D., Mgr. 

Matějkové a Ing. et Bc. Hartmanové. 

 Návrhy SP – zástupci SP podali návrh na optimalizaci webových stránek pro mobilní zařízení, 

návrh na rozdělení žáků podle úrovně znalostí ANJ a návrh na virtuální 3D prohlídku školy, která 

by byla umístěna na webových stránkách školy (prezentace školy veřejnosti). Zástupci čtvrtých 

ročníků podávají návrh na hezčí vybavení maturitní místnosti (staré lavice a židle nahradit novými).  

 Přestávky – zástupci SP budou zjišťovat ve svých třídách zájem o ponechání či prodloužení 

přestávek, odevzdání písemné koordinátorům 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! 

 

 

Další termín schůzky studentského parlamentu – 4. dubna 14:15 v učebně č. 37. 
 
 

 
 

 
V Brně dne: 21. března 2018                           koordinátoři Studentského parlamentu 
                   


