
Zápis z jednání Školního parlamentu 
(ze dne 23.2.2017) 

 
Přítomni : viz. prezenční listina 
Program : 
1. Byla provedena kontrola úkolů z posledního zasedání s těmito závěry: 

• Projednány výstupy z dotazníků žáků – na základě připomínek žáků k výuce ICT, OP 
a OV byly zpracovány reakce od vyučujících příslušných předmětů, které byly 
prostřednictvím předsedů PK předány ředitelce školy. Ředitelka si ověřovala, zda 
vyučující jednotlivých předmětů reagovali (v souladu s vlastními návrhy na přijetí 
příslušných opatření) ve výuce a zda se výuka změnila. Získané informace lze 
vyhodnotit takto: 
 OV – potvrzena reakce za strany vyučujících, učitelé OV vedli diskuzi s žáky o 

způsoby výuky OV a o tom, co na výuce změnit 
 Odborné předměty – žádnou reakci na výstupy z dotazníků ze strany vyučujících 

žáci nezaznamenali 
 ICT – žádnou reakci na výstupy z dotazníků ze strany vyučujících žáci 

nezaznamenali, od školního roku 2016/2017 pozitivně hodnotí přístup jednoho 
vyučujícího k výuce ICT 

 Ma – nebyla předmětem dotazníku, ale žáci potvrdili zájem vyučujících o názor 
žáků na způsob výuky Ma a o případné změny ve výuce Ma 

Závěr: žáci hodnotí pozitivně dotazníkovou metodu, souhlasí s tím, aby škola zvážila 
dotazníkové šetření komerčního charakteru v dalším školním roce. Návrh na testování 
bude ředitelkou předložen na dalším jednání ŠP 

 
2. Nové úkoly: 

• Kvalita umytého nádobí v jídelně – bylo řešeno v rámci PV, pracovnice byla 
upozorněna na nedostatky ve své práci 

• Web školy – připomínky k aktuálnosti webu (staré fotky, staré práce žáků) – bylo 
řešeno na PV, pracovník garantující web školy provede úpravy školního webu tak, aby 
byl v inovované podobě představen na začátku roku 2017/2018 

• Sortiment v bufetu – připomínky k příliš úzkému výběru nabízeného zboží – bude 
realizováno prostřednictvím TU na začátku školního roku 2017/2018 – výsledky budou 
předány provozovateli bufetu -  

• Bezpečnost ve škole – byla vznesena jedna připomínka k bezpečnosti ve škole - 
ostatní členové ŠP tuto námitku nesdílejí, ve škole se cítí bezpečně a považují za 
důležitější investovat peníze do technologického rozvoje školy 

• PC na OV – zahlcené počítače z důvodů, že žáci si ukládají své práce na plochu, toto 
je povinnost vyučujících OV, aby hlídali, co žáci na OV dělají, bylo projednáno na PV 
- opatření budou přijata ZŘ/OV 

• Požadavek na zastínění ve třídách H1 a H2 – bylo projednáno na PV - opatření budou 
přijata ZŘ/TV – zakoupení rolet 

• Požadavek na zavedení průkazů ICIC – návrh předloží ředitelka na podzimním 
jednání ŠP 

• Kritika stavu nástěnek na chodbách v 1. patře hlavní budovy – škaredé nástěnky, 
zastaralé materiály – v době letních prázdnin bude chodba vymalována, pak instalace 
nové výzdoby – garantuje ZŘTV 

V Olomouci dne 5.5.2017 
Zapsala : Hanáková 


