Střední průmyslová škola Jeseník,
Jeseník, Dukelská 1240

Zápis z porady žákovského parlamentu
ze dne 9. 10. 2020 - schůzka č.1
Zúčastnění:
Mgr. Jiří Viterna
Mgr. Jana Mrázová
Oprchal Andrej – POS/STR 1
Pilíšek Adam – ELE 1
Planý Matěj – NSD 1
Stiaková Kristina – POS/STR 2
Adl Richard – OBR 3
Lukáš Jan – POS 3
Vrtělka Matěj – POS 4
Sekanina Petr – STR 4
Nedavaška František – SME 3
Pecina Viktor – STR 3
Němec Robin - STR 2
Michálek Patrik – NSD 2
Místo konání:
Zasedací místnost č. 202
1. Přivítání zúčastněných žáků (dále jen žáků) na zasedání žákovského parlamentu.
2. Dohoda o možnosti svolávání pravidelné schůzky cca 1x měsíčně v dopoledních hodinách,
střídavě lichý a sudý týden.
3. Seznámení se se základními pravidly žákovského parlamentu:
a) Volby do ŽP probíhají jednou ročně.
b) Každá třída si volí svého kandidáta v souvislosti s plynulým chodem vyučování.
c) V případě dlouhodobé nepřítomnosti voleného kandidáta a nemožnosti se pravidelně
zúčastnit nebo plnění jiných povinností voleného kandidáta se mohou volby v průběhu
školního roku opakovat.
d) Pravidelná schůzka školního parlamentu bude probíhat jednou měsíčně v dopoledních
hodinách, schůzku parlamentu svolává koordinátor žákovského parlamentu Jana Mrázová.
e) Každý člen žákovského parlamentu na zasedání je povinen se chovat dle zásad slušného
chování (tzn. Nepřekřikovat se, vyslechnou si názor jiných, být ohleduplný apod.)
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f) Každý člen žákovského parlamentu na zasedání má stejné postavení, tedy každý člen má
jeden hlas.
g) Každý člen žákovského parlamentu má povinnost pravidelně sledovat oznámení na
WATSAPP (skupina Žákovský parlament), kde bude vypsán termín dalšího zasedání
žákovské rady.
4. Seznámení žáků s cíli a právy ŽP a možností změn ve škole vedoucími ke zkvalitnění výuky a
klimatu školy.
a) Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci
školy.
b) Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
apod.
c) Připomínat dodržování školního řádu.
d) Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
e) Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména
kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
f) Umožnit žákům komunikovat s dospělými (učiteli), brát je jekao své partnery a umožnit
žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti, aktivně se podílet na
vytváření pozitivního klimatu školy.
5. Novinky v rámci chodu školy a jejich společného využití ve volném čase.
a) učebna Robotiky
b) elektrikářská učebna
c) RC modely, drony
d) 3D tisk
e) střelnice
6. Vlastní názory žáků na kvalit výuky, hodnocení výuky a chodu školy.
a) Informovanost o studiu
b) Vedení výuky odborných i všeobecných předmětů
c) Dotaz žáka z NSD 2 – Michálek Patrik – chce navýšit hodinovou dotaci na AutoCAD,
mají pouze 1 hod. týdně, kdežto v NSD 1 jsou 2 hodiny týdně.
d) zájem o kroužky
7. Domluva na další setkání a možná témata schůzky – vytvořit „DOTAZNÍK pro žáky eMka“(jaké
věci žáky na škole otravuji a štvou, co se jim líbí nebo naopak nelíbí, co by chtěli změnit, co
chybí, co by chtěli zlepšit na duchu školy).

jim
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8. Další termín zasedání stanoven na týden od 9. 11. 2020 (sudý týden).
Zapsala: Jana Mrázová

•

Vytvoření zástupců do “žákovského parlamentu” (do konce září 2020), volby probíhají vždy
1x ročně

•

Každá třída si volí svého zástupce (kandidáta)

•

Pravidelné pracovní schůzky (1x měsíčně) v dopoledních hodinách

•

Schůzku parlamentu svolává koordinátor žákovského parlamentu (Mgr. Jana Mrázová)

•

Každý člen parlamentu má stejné postavení

•

Každý člen žákovského parlamentu má povinnost se chovat dle zásad slušného chování
(nechat domluvit, nepřekřikovat se, nehádat se, být ohleduplný, umět si vyslechnout názor
druhého apod.)

Cíle žákovského parlamentu:
•

Organizovaná forma participace žáků, kteří prostřednictvím svých zástupců, členů
parlamentu, vyjadřují své názory, vyjednávají s vedením školy a realizují své nápady.

•

Žáci jsou vedeni k tomu, aby dávali najevo svůj pohled na věc.

•

Prostor k mnoha různým typům aktivit, které může žákovský parlament organizovat

•

Podpora zapojení nových sportovních aktivit do školy (pomáhá s nákupem sportovního
vybavení)

•

Podílejí se na klima školy.

•

Učí se spolupracovat napříč ročníky.

•

Efektivní komunikace s vedením školy.

•

Upevňovat v sobě pocit, že mohou svou aktivitou své okolí výrazně ovlivňovat.

•

Rozvíjení dovedností potřebných pro život.

_______________________________________________________________________
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•

Vytvoření skupiny na MESSENGER či WATSAPP (během 1 týden v říjnu 2020)

_______________________________________________________________________
•

Vytvoření “dotazníku pro žáky” - jaké věci žáky na škole otravuji a štvou, co se jim

naopak líbí, co by chtěli zlepšit na duchu školy apod. …(žáci by vyplňovali v rámci Inf)
________________________________________________________________________

