
ŽÁKOVSKÁ RADA – 15. 4. 2019/ ZÁPIS 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

2. Vyhodnocení úkolů – předseda, místopředseda; místo na automat 

3. Diskuze nad návrhy zástupců Žákovské rady s panem ředitelem 

Nepřítomni byli Jakub Gecler a Robin Bílý 

 

1. Zapisovatelem byl navržen pro dnešek Jan Hofman (12 pro, 1 proti) a 

ověřovatelé budou Radka Pospíšilová (12 pro, 1 proti) a Lukáš Marek 

(13 pro).  Jan Hofman odcházel dříve, proto jej poté vystřídal Artur 

Jurčo. 

2. Probíraly se jednotlivé body z návrhů členů Žákovské rady: 

a. Květináče na chodbách – ne, jedná se o únikové zóny, žáci by se 

měli snažit o to, aby měli kulturní prostředí (a kytky) ve třídě. 

b. Stromy v parku před školou – vyjádření pana ředitele – dříve jich 

tam bývalo dříve, ale hygiena či nějaká inspekce doporučila 

některé vykácet, bavili jsme se také o možnosti zapojit se se 

školou do vysazování stromů v lese. 

c. Dvůr za školou – pan ředitel představil zastupitelům projekt, 

který visí na stránkách školy a pohovořil o odhadované ceně. 

d. Veselejší barvy ve třídách – o nějakých světlejších odstínech, 

které by se daly žákům na výběr, se dá uvažovat. 

e. Více učení venku – jistě je to možné, ale je to na volbě každého 

učitele, žáci se mohou snažit své vyučující přesvědčit. 

f. Turnaje v jiných sportech než jen ve florbale – prodiskutováno, 

musí pro to něco udělat také rada. 

g. Školní rádio o přestávkách – zamítnuto. 

h. Školní časopis – potíže se spuštěním, málo redaktorů. 

3. Otázky na pana ředitele, které si žáci připravili: 

a. Hodnocení známkami vs. slovní hodnocení – pan ředitel 

odpovídal, mluvil o zákonech, které toto upravují, mluvil o 

časové náročnosti slovního hodnocení. 

b. Váha Žákovské rady v očích pana ředitele – pan ředitel 

odpověděl, že to byl jeho nápad, aby něco takového vzniklo, a že 

si myslí, že to, jakou tomu dává váhu, ukazuje už tím, že se 

zasedání účastní. 

c. Výběr ze dvou jídel – zavedeno, cílem je, aby to bylo 2-3krát 

týdně. 



d. Výlet za odměnu – odpovídá Jan Tvrdík – je to v kompetenci 

Školské rady, která z vašich návrhů vybrala Technické muzeum 

v Brně. 

e. Ovoce a mléko do škol – pan ředitel poskytnul své vyjádření, 

dotazovali jsme se konkrétně zástupce 6.C a 8.D. Šesťáci by měli 

zájem, aby se do projektu vrátili, 8.D asi raději ne. 

f. Šatní skříňky – pan ředitel řekl dětem, že to je nyní o penězích, že 

je ve fázi výběru firmy a konkrétních skříněk. 

g. Kamery do tříd apod. – zamítnuto. 

Úkol: 

DO PŘÍŠTĚ PROMYSLETE, KDE BY MOHL STÁT AUTOMAT NA OBČERSTVENÍ. 

KDO BY BYL VHODNÝM PŘEDSEDOU A MÍSTOPŘEDSEDOU. 

Zapisovatelé: Jan Hofman (podpis) _____________________ 

    Artur Jurčo (podpis) ______________________ 

Ověřovatelé: Radka Pospíšilová (podpis) _____________________ 

                        Lukáš Marek (podpis) _________________________ 


