Zápis z porady žákovského parlamentu
dne 15. 05. 2019
Zúčastnění:
Mgr. Jakub Senci
Jakub Pavlíček ZED 3
Dominik Nitsche SME 1
Matěj Vtrtělka POS 2
Michal Mauler STR 2
Lukáš Vízner NSD 1
Patrik Michálek SME 3
Petr Najdek STR 2
Roman Fedora SME 1
Místo konání:
Místnost č. 406
1. Přivítání zúčastněných žáků (dále jen žáků) na zasedání žákovského parlamentu.

2. Setkání plánované školské rady dne 21. 03. 2019
a. Představení témat školské rady:
i. Organizace Majálesu v Jeseníku – (průvod masek asi od 12:00,
předpokládaný termín – 15. 06. 2019, místo konání – Jeseník areál
Astur), aktivitní zapojení města a škol do Majálesu, organizace firmou
Woox a žáky škol, sportovní soutěže v rámci Majálesu a WooXUP
festivalu, hudební a taneční produkce, diskuze zda naše škola se může
aktivně zapojit do organizace Majálesu, případné představení naši
školy na Majálesu, úkol pro členy parlamentu dostat Majáles do
podvědomí, aby se žáci mohli zúčastnit (pro žáky zřejmě vstup za
určitých podmínek zdarma)
ii. Výstavba nového skateparku, již je i firma, která zpracovává projekt
b. Možnost zúčastnění se další rady studentů dne 27. 05. 2019
c. Témata představoval: Patrik Michálek, který je členem pořadatelské skupiny
Majálesu a aktivním účastníkem školské rady a Lukáš Vízner, který se zúčastnil
poslední rady studentů
3. Nová kantýna
a. Velká spokojenost ze strany žáků, kteří si novou kantýnu velice chválí
i. Žáci by přivítali pouze změnu značky energy nápojů
b. Debata o realizaci klidové zóny v oblasti kantýny, možnost knihovny, úkol pro
členy parlamentu – apel na žáky k udržování čistoty a pořádku v okolí kantýny
4. Vzdělávací akce
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a. Sportovní akce
i. Umístění našich žáků v Šumperku v silovém čtyřboji na 4. místě
5. Žádosti studentů:
a. Žáci by přivítali více odborníku z praxe u učňovských oborů, studenti
maturitních oborů jsou velice spokojeni s odborníky z praxe
b. Nový dataprojektor v učebně 407
c. Možnost veřejné Wi-Fi sítě
6. Projekt ERASMUS
a. Zážitky
b. Doporučení mladším žákům v žákovském parlamentu
c. Úkol pro žáky 1. ročníků v žákovském parlamentu dostat projekt ERASMUS do
podvědomí spolužáků
7. Vlastní názory žáků s kvalitou výuky, hodnocení výuky a chodu školy.
a. Informovanost o studiu
b. Vedení výuky odborných i všeobecných předmětů
8. Domluva na další setkání a možná témata schůzky
9. Další termín zasedání stanoven na týden od 10. 06. 2019.
Zapsal: Jakub Senci

V Jeseníku dne 15. 05. 2019
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