
Ustavující zasedání školního parlamentu 

Datum: 15.3.2022 

Přítomni: Theodor Nachtmann, Filip Schwarz, Matěj Karala, Ota Friedl, Jan Tetour, Martin Šafránek, 

Simona Patočková, Jan Pereš, Josef Tresztyánszký 

Omluveni: Aneta Chupíková, Milan Troják, Václav Mottl 

Koordinátor: Ing. Barbora Znoj Novotná 

 

Průběh zasedání: 

1. Úvodní slovo koordinátorky, seznámení s programem zasedání 

2. Představení členů parlamentu a seznámení 

3. Stanovy: 

- členové byli seznámeni s návrhem stanov, proběhla diskuse k jednotlivým bodům a úpravy 

dle požadavků členů ŠP 

- k článku zasedání připomínka – možnost v budoucnosti udělat zasedání za přítomnosti 

jednotlivých tříd (žáci se seznámí s prací ŠP, mohou vznášet dotazy a podněty) 

- stanovy byly přijaty hlasováním pro 9 z 9 členů 

- koordinátor zašle stanovy ke schválení ředitelce SOU 

4. Koordinátor: 

 - ŠP přijal hlasováním Ing. Barboru Znoj Novotnou jako koordinátorku ŠP – pro 9 z 9 členů 

5. Volba předsedy a místopředsedy: 

- Kandidáti: Ota Friedl, Josef Tresztyánszký, Martin Šafránek, Theodor Nachtmann, Filip 

Schwarz 

- Předsedou byl zvolen Ota Friedl – 4 hlasy 

- Místopředsedou zvolen Josef Tresztyánszký – 3 hlasy 

6. Název: 

 - byly diskutovány možnosti názvu této žákovské organizace 

 - byl oficiálně přijat název Školní parlament (ŠP) – pro 9 z 9 členů 

7. Focení: 

 - po návratu nepřítomné Anety Chupíkové proběhne focení členů ŠP, společné foto a portréty 

 na „tablo“ 

 - návrh přijat – pro 9 z 9 členů 

8. Oficiální oznámení o založení ŠP 

 - Simona Patočková sepíše oznámení o založení ŠP pro vedení školy a pedagogický sbor 



9. Stanovení cílů ŠP: 

 a) krátkodobé cíle: 

- Zřízení schránky na podněty a připomínky, kam budou moci žáci a zaměstnanci školy 

anonymně vkládat své podněty a připomínky určené ŠP – pro 9 z 9 členů 

(koordinátorka přislíbila součinnost) 

- Realizace projektového dne – žáci by své spolužáky chtěli naučit něco ze svého 

oboru, sami by si připravili aktivitu pro ostatní za součinnosti vyučujících – pro 8 z 9 

členů (členové ŠP ve svých třídách promyslí možnosti, bude projednáno na dalším 

zasedání, návrh bude dále předán vedení školy) 

 b) dlouhodobé cíle 

  - Zlepšování školního klimatu – téma bude otevřeno v hodinách OBN 

- Problematika kouření – zástupci ve svých třídách zjistí, co by byli spolužáci ochotni     

udělat pro zlepšení situace 

- Školní výlety a akce – zástupci tříd zjistí od svých spolužáků jejich představy a 

finanční možnosti 

- Více sportovních aktivit – sportovní turnaj - zástupci tříd zjistí, kolik spolužáků by 

mělo zájem účastnit se sportovních aktivit 

- Řešení podnětů žáků a připomínek – zástupci tříd již zjistili, které problémy žáky 

trápí, z důvodu časové tísně budou tyto záležitosti probrány na dalším zasedání.  

 

10. Ukončení zasedání 


