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Zápis z jednání Rady parlamentu 
 
Datum jednání: 29. 1. 2014 
Začátek: 12:30 
Konec: 13:30 
Přítomni: Filip Jizba, Natálie Jankovcová, Sabina Rosičková, Marek Kříž 
Zástupce pedag. sboru: Robert Chytrý 
Vedení školy: Karel Folber, ředitel školy 
 
S Radou parlamentu ředitel školy diskutoval k následujícím bodům:  
 

1. Jak je zajištěno předávání informací v těchto směrech: Rada parlamentu – parlament; parlament - 
třídy? 

2. Mohla by vzniknout na webu školy galerie absolventů? 
3. Bude ve škole zřízena wifi síť? 
4. Mohla/měla by být škola na facebooku? 
5. Jak funguje systém Bakaláři? 
6. Mohl by být změněn sortiment v potravinovém automatu? 
7. Škola naruby 
8. Účast žáků 9. ročníku na zápisu do 1. ročníku ve dnech 6. a 7. února 2014. 
9. Šerpování „deváťáků“ na konci roku. 

 
Odpovědi ředitele školy: 
ad1: Žáci svým spolužáků tlumočí informace na začátku některých vyučovacích hodin. Přenos informací z rady 
směrem k ostatním členům parlamentu probíhá bezproblémově. 
 
ad2: Dobrý nápad. 
 
ad3: Již jsme tuto akci několikrát přesunuli, ovšem v letošním roce skutečně s wifi sítí počítáme. 
 
ad4: Žáci se domnívají, že by se škola měla prezentovat na facebooku. Tato otázka bude diskutována. 
 
ad5: Žákům Bakaláři „běží“ v pořádku. Navštěvují nejčastěji klasifikaci, rádi by měli přehled o domácích úkolech. 
 
ad6: Požadavek na větší množství a pestřejší skladbu nápojů. Přítomní se dozvěděli také o ukončení provozu 
automatu na teplé nápoje. Škola v současnosti hledá další možnosti. Důvod ukončení          žáci základní školy 
opravdu nepotřebují pít kávu . Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že účastníci seminářů, které se u nás 
často konají, budou ochuzeni o přestávku s kelímkem horkého nápoje. Budeme hledat nějaké řešení. 
 
ad7: Školu naruby necháváme plně v kompetenci ŠP. Kdo má dotaz, může se obrátit na pana učitele Chytrého. 
 
ad8: 6. a 7. února se koná zápis do 1. ročníku. Členové ŠP navrhují, aby: 

a) škola prostřednictvím žáků vyšších ročníku nabízela rodičům prohlídku školy (přestože již byl 
otevřených dveří), 

b) se vytvořila prezentace fotografií, videosmyčka apod., které by se pouštěly v jedné z interaktivních 
učeben. 

 
ad9: Jistě, šerpování bude. Ale pojďme si šerpování nechat na pozdější termín. Vzkaz pro „deváťáky“: „Věřím, 
že úroveň Vaší závěrečné slavnosti bude minimálně stejně taková jako v případě vašich loňských předchůdců. 
 
Úkol pro členy Rady 

1. Zajistit informovanost ostatních žáků o jednání. 
2. Dodat do 30. 1. jmenovitý návrh žáků, kteří by se chtěli podílet na organizaci zápisu. 
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3. Viz. bod 8: Zastavit se v kanceláři školy pro CD s fotografiemi ze školních akcí. Požádat M. Borského o 
pomoc s tvorbou prezentace fotografií. Myšlenka, na které jsme se při jednání ve formátu Rada 
parlamentu – ředitel školy dohodli, vypadá takto: v jedné třídě poběží prezentace fotografií, ve druhé, 
sousední, videoprezentace. Obě bude obsluhovat jeden žák, který bude schopen poskytnout komentář. 
V jedné učebně bude dál žák představovat elektronický informační systém školy, především pak školní 
web, Bakaláře, Moodle apod.  

4. Pokud si vzpomenete  a budete mít další náměty k pořádání zápisu, neváhejte se zastavit v kanceláři 
školy. 

 
 
Zapsal: Karel Folber 


