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Zápis z jednání Rady parlamentu 
 
Datum jednání: 22. 2. 2013 
Začátek: 13:15 
Konec: 13:45 
Přítomni: Kristýna Jelínková, Petr Ivanov, Helena Rafaelová, Milan Nováček 
Vedení školy: Karel Folber, ředitel školy 
Omluven: Tomáš Lavička 
 
Rada parlamentu (jednací tým pro komunikaci s vedením školy) tlumočila řediteli následující podněty: 
 

1. Může být ve škole otevřená wifi síť přístupná žákům? 
2. Může být odblokován facebook? 
3. Lze zpřístupnit větší počet webových stránek (jsou blokovány stránky s hrami)? 
4. Proč nejdou videa na youtube? 
5. Proč automat tak často nevrací peníze? 
6. Šlo by dát na web učivo (např. prezentace, které mají učitelé vytvořeny)? 

 
Odpovědi ředitele školy: 
ad1: Wifi síť plánujeme rozšířit, ovšem otázku jejího plného zpřístupnění pro žáky jsme zatím neřešili. Jistě by 
některé weby i tak zůstali nepřístupné. Jsme si však vědomi, že masivní nárůst počtu chytrých telefonů, tabletů 
apod. otázku přístupné wifi sítě vyvolává. 
 
ad2: Mám-li mluvit za vedení školy, nejsme příznivci facebooku ve škole. Zatím.  
 
ad3: Otázkou je, jestli je nutné ve škole hrát počítačové hry. Obecně lze však říci, že zpřístupňování dosud 
blokovaných webů bude vždy probíhat jednotlivě po pečlivém posouzení nezávadnosti dotčených stránek. 
 
ad4: Jedná se zřejmě o problém s flashovým videem; nejsem odborník, do příštího setkání zajistím stanovisko 
ICT správce, na kterého se můžete také obracet – mborsky@1zsrako.cz. 
 
ad5: V této problematice budu trochu „pálit“ do řad žáků. Nevracení peněz většinou spočívá v poruše 
způsobené nešetrným zacházením s automatem (někdy až hulvátským); během servisování už jsme v útrobách 
automatu našli leccos… Stačí trocha slušnosti a automat bude jistě fungovat jak má. Přesto – pokud automat 
nevrátí mince, je možné tuto skutečnost nahlásit v kanceláři a provozovatel ve většině případů škodu hradí. 
 
ad6: Zajímavá otázka; nepůjde to jistě ze dne na den, ale zpřístupnění části učiva souvisí s proškolením našich 
učitelů ve vzdělávacím prostředí Moodle, takže na konci tohoto pololetí se již první vzdělávací materiály na 
webu objeví a bude jich postupně přibývat. 
 
Úkol pro členy Rady 

1. Zajistit informovanost školního parlamentu o jednání s vedením školy. 
2. Zajistit větší informovanost o dění ve školním parlamentu mezi žáky školy (třídy). 
3. Diskutovat ve třídě, vzniklé náměty přenášet do jednání školního parlamentu. 

 
Příští schůzka naplánována: 15. 3. 2013 od 9:40 
 
Zapsal: Karel Folber 
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