
Zasedání žákovské a studentské samosprávy 

 

- dne 18. 10. 2022 

- zastoupeny třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 1. PP, 2. PP, 3. SP 

- zástupci pedagogů: Mgr. R. Dluhošová, Mgr. R. Brázdilová, host Mgr. J. Vítková  

 

Program: 

1. Wellbeing – výsledky z projednání ve třídách, komentář p. ředitelky k jednotlivým bodům 

(červeně kurzívou), diskuze 

1A 

• tematické dny – pohodlí, den naruby, barevné dny, den hudby (ano, iniciativa z jejich 
strany; předložit TU nebo vedení školy návrh organizace takového dne – kdo, kdy, jak, 
zodpovědná osoba, úklid…) 

• hudba na chodbách (ano, iniciativa z jejich strany – předložit TU nebo vedení školy 
návrh organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 
 
 

1B  

• druhý automat na kávu (jen jeden, druhý bude na jídlo a pití) 

• vedle sebe automat na kávu /jídlo/na pití vodu (ano, oba automaty budou v přízemí 

vedle ped-centra – leden 2023) 

• jezdit na Zlínský filmový festival (termín Festivalu 2023 je 1. – 7.6., tedy v době, kdy je 

ped. praxe bloková v místě bydliště. Na festival tedy lze jet z domova ve vlastní režii, 

ale nejde jet ze školy, protože ve škole nebudete😊 

• vzhled učebny – výmalba (výběr odstínu barvy ve spektru barvy nábytku v dané třídě 

možno ovlivnit při příštím malování) 

• židlička ke klavíru v kmenové třídě (stačí žákovské židle ze třídy) 

• hudba na chodbě – o velké přestávce možnost si zazpívat, zahrát na kytaru (ano, 

iniciativa z jejich strany) 

2A  

• prostor na setkávání napříč ročníky = třída – odpočinková zóna (nová relax zóna na 

ochozu – otevření pondělí 14.11. v 9.40 a v přízemí před metodickým centrem – konec 

listopadu) 



• prostor na konzumaci a ohřev jídla (žádná volná místnost bohužel není k dispozici) 

• elektrický klavír se sluchátky (3 elektrická piana jsou na ochozu) 

• přednášky na zajímavé nebo aktuální téma – 1x za pololetí/čtvrtletí, odborník mimo 

školu, v odpoledních hod. ve volném čase žáků pro zájemce (ano, sami přijít s nápadem 

na možné téma, příp. tip na lektora, v případě psychologických témat kontaktovat p. 

Dittrichovou) 

• občas realizovat výuku vyučujícím mimo klasickou třídu, využít podzimní a jarní měsíce 

pro výuku venku nebo alespoň klasicky nesedět (možnost využívat venkovní prostory 

dvora, ideálně až od jara 2023, nebo po dokončení rekonstrukce stropu průjezdu – cca 

říjen – listopad).  

2B  

• dodržování pravidel 

• automat na jídlo 

• nestrašení maturitou 

• ne dlouhá výuka (délka výuky je dána počtem hodin v ŠVP – v učebním plánu. Snaha 

nezačínat na 7.00 hodin, pak konec výuky 16.10 či 13.30 v pátek. Snaha nemít v rozvrhu 

„okna“ – zejména u VOŠ) 

• hudba na chodbě, zvonění hudbou (v příštím roce oprava elektroinstalace zvonění, 

možnost výběru melodie. V tuto chvíli technicky nelze zvonit hudbou.) 

• akce ano, že se něco děje 

• tematické dny – plyšáci, pyžama, tepláky; spaní ve škole, autorské čtení, 

barevný piknik (ano, iniciativa z jejich strany – předložit TU nebo vedení školy návrh 

organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 

• malovaná Kroměříž: chodník křídy (domluvit se s vyučujícími VV) 

• filmový týden s čajíčkem (ano, iniciativa z jejich strany – předložit TU nebo vedení školy 

návrh organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 

Akce organizovaná třídou – Mikuláš 6. 12. 2022 

3A 

• kratší výuka, méně odpolední výuky, víc volného času po škole, dlouho ve škole oproti 

jiným SŠ, v pátek končit dříve, ne 6. vyučovací hodina), končit dříve než v 16 hod. (ano, 

bylo by to možné, ale v tom případě více nultých hodin) 

• automat s jídlem, bufet, mikrovlnka, konvice (bufet byl několikrát již řešen, bohužel 

nezájem ze strany provozovatelů – malý odběr, prázdniny, souvislá praxe; mikrovlnka, 

konvice – není volná místnost, na chodbě to být nemůže – bezpečnost, přístup k vodě, 

úklid přístrojů, dohled…) 

• osvěžovač vzduchu na toaletách  

• příjemné prostředí, možnost pohodlného posezení mimo třídu (relax koutky) 

• hluk ve třídě o přestávkách, pořád někdo hraje na klavír (dohodnout se v rámci třídy) 



• zážitková výuka (výstavy, muzea), výuka hrou, jiná forma výuky než výklad, neučit se 

jen v lavicích (ano, domluvit se s vyučujícími) 

• teplo ve třídách (efektivně větrat, šetřit energiemi, více se oblékat; nenechávat 

otevřená okna, ventilačky přes noc) 

• mazlíček ve třídě (ano, za předpokladu, že bude vyřešeno – promyslet, kdo se bude o 

něho starat o víkendech, prázdninách; kdo bude uklízet daný prostor, jak bude 

zajištěno, že mazlíček „neunikne“… ; 4B z vlastní zkušenosti toto nedoporučuje) 

• spaní ve škole (ano, iniciativa z jejich strany; předložit TU nebo vedení školy návrh 
organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 

Akce organizovaná třídou – Barevný týden 21. – 25. 11 2022 

3B  

• Halloween (ano, iniciativa z jejich strany; předložit TU nebo vedení školy návrh 

organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 

• NoBackpack (ano, iniciativa z jejich strany; předložit TU nebo vedení školy návrh 
organizace takového dne – kdo, kdy, jak, zodpovědná osoba, úklid…) 

• automat na jídlo 

Akce organizovaná třídou – Halloween 31. 10. 2022 

 

4A 

• přednášky o duševním zdraví – pro žáky i učitele (po domluvě s vyučujícími, náměty 

předkládat Mgr. Dittrichové) 

• zdravý bufet, ovoce do škol (v případě dotovaného programu jen pro ZŠ, žáci SŠ by si 

museli platit; ano, pokud si vezme někdo z žáků/studentů na starost objednávání, 

převzetí od dodavatele, platby… - velké ekonomické riziko) 

• různorodá výuka: výuka v přírodě, v učebně dramatické výchovy, míň frontální výuky 

– aktivity s výukovým materiálem, využívat i jiné formy výuky.. (viz výše) 

• víc naslouchat studentům, respektovat individuální problémy studentů a nepřehlížet 

je, respektovat jejich názory 

• otevřenější komunikace mezi učiteli a žáky, jaký styl výuky a druh materiálů studentům 

vyhovuje, když učitelům něco vadí, říct to otevřeně, řešit konflikty narovinu na místě 

• brát ohled na to, že nemáme jeden předmět a snažíme se podat nejlepší výkon ve 

všech, co jde stihnout ve výuce, neodkládat na volný čas studentů, škola trvá do 

pozdního odpoledne 

• na praxích dbát víc na vztah mezi dítětem a studentem, než na splněnou dokumentaci 

na každý týden 

 



4B  

• prostor pro relaxaci  

• jídelní automat, kuchyňka, mikrovlnka (viz výše) 

• ne dlouhý rozvrh (viz výše) 

• automat na tampony (automat ne, hyg. potřeby v krabičce s kasičkou – riziko odcizení 

a nezaplacení – WC je společné i pro veřejnost; doporučuji ve třídách ve skřínkách po 

třídní domluvě) 

• várnice s teplým čajem obsluha na chodbách – zajistili by (bylo by možné, škola 1 várnici 

má, objem 16 l, přestávky jsou krátké, nesmělo by to narušit výuku – předložit vedení 

školy konkrétní plán na organizaci této akce) 

• stánek z pražírny (spíš nereálné) 

• bufet: prodávat a střídat se s jinými třídami (nereálné – kdy? Z výuky nelze uvolňovat za tímto 

účelem, Kde – přívod vody, úklid, skladování? podnikatelské riziko) 

• návrh okopání záhonků na školním dvoře (ano, až bude dokončená revitalizace školního dvora, 

domluva s Mgr. Kozlovskou) 

• poslední zvonění (ano, 4. ročníky) 

 

2. Lhůtník akcí pořádaných školou (říjen – prosinec 2022) 

- 7. 10. v 9.40 hod. slavnostní otevření nové knihovny 

- 11. 10. školní kolo Poemy 

- 11. 10. volejbalový turnaj Holešov 

- 12. 10. akce PK AJ + NJ – Den jazyků 

- 12. 10. sbírka Bílá pastelka (1SP) 

- říjen jednání nadačního fondu –požadavky PAR, TU – info studentům, příspěvek soc. 

potřebným studentům; 300Kč příspěvek 

- akce PK TV –Aktivní čtvrtky na Pajdě – aktuálně 13.10. Zátopek 

- 17. 10. anglické divadlo A Christmas Carol, Charles Dickens 

- 26. - 28. 10. podzimní prázdniny 

- 31. 10. 3. B Halloween – celý den v kostýmech, o velké přestávce vystoupení třídy 3B, 

vyhodnocení nejhezčích masek, podrobnější info bude sděleno 

- 1. 11. miniworkshop Dýně (KAR) – o přestávkách 2. patro před učebnami VV 

- 4. 11. stužkovací večírek 4B 

- 6. -19. 11. Erasmus – Irsko 

- 11. 11. Den rodičů (třídní schůzky) 

- 14. 11 slavnostní otevření relax centra na ochozu 

- 21. 11. Osvětim POŘ, KAR 3. B + VOŠ + další zájemci – řeší Mgr. Pořízek 

- 21. – 25. 11. Barevný týden – zajistí třída 3. A, s předstihem bude informovat 

- 25. 11. stužkovací večírek 4A 

- nový termín lyžařského kurzu pro 2. roč.: 6. – 10. 2. 2023 



- 1. 12. slavnostní otevření metodického centra 

- 1. – 4. 12. oslavy výročí založení budovy 

- 2. 12. pá DOD + odpoledne – zájemci? 

- 3. 12. so DOD dopoledne – zájemci? 

- 6. 12. Mikuláš – zajistí třída 2B 

- 22. 12. Vánoce na Pajdě – jarmark, workshop, společné ukončení v aule 

 

3. Výměna automatu na kávu firmy Delikomat (schváleno zástupci jednotlivých tříd) a pořízení 

2 nových automatů (1 na kávu, 1 na jídlo a balené nápoje) zn. Dahlmayer, změna od ledna 

2023 

4. Knihovna, studovna – obě v nových prostorách, dodržovat pravidla slušného chování, 

nekonzumovat zde jídlo ani nápoje 

Diskuze, připomínky 

• požární poplach – cvičně vyzkoušet 

• kufry za vchodovými dveřmi – nevhodné z bezpečnostních důvodů a riziko krádeže, p. 

školník vyrobí regály, budou umístěny v šatně (od ledna 2023) 

• šetřit energiemi – pokyn od zřizovatele (úspora 20 %), prosba nejen na učitele, ale i 

žáky a studenty 

o přístroje – dataprojektory, PC – vypínat 

o okna, větrání – krátkodobé a intenzivní; nenechávat přes noc otevřené okna 

ani ventilačky 

o nechat topení nastaveno na term. hlavicích na 3, soustava je vyregulovaná na 

teploty ve třídách 

o svícení ve třídách – po odchodu zhasínat!!!, zvažovat, zda je potřeba svítit všemi 

světly, když jsem ve třídě sám 

o svícení na chodbách – v těch částech, kde se nacházím; nemusí svítit celá 

budova, popř. při vstupu do třídy zhasnout chodbu 

o šetření vodou – pokud protéká WC, ihned hlásit panu školníkovi 

• 18. 11. ředitelské volno – jen v případě opravy vodovodního řádu, bude včas oznámeno 

• hledají se dobrovolníci na Dny otevřených dveří 1. – 2. 12. odpoledne a 3. 12. celý den 

(spojeno i s oslavami výročí budovy) 

 

Další zasedání studentské a žákovské samosprávy dle potřeb vedení školy nebo žáků. 

 

 

      zapsala dne 18. 10. 2022      Mgr.  Radka Brázdilová 


