Zápis ze zasedání 27. 1. 2016
Ve 4.A se změnila zástupkyně, nyní za ně bude zasedat Zuzana Hauznerová. Docházka byla zhruba poloviční. Na
zasedání byla pozvána ředitelka školy Vlasta Rytířová, aby zodpověděla četné otázky.

Otázky na ředitelku školy:
Sportovní turnaj:


Kdy bude možnost uspořádat sportovní turnaj?
Tělocvična je bohužel dost vytížená, ale na přesném datu se domluvte s paní Holasovou…



Co bude potřeba z hlediska bezpečnosti a organizace?
Určitě dospělý doprovod a zajistit dohled a bezpečný průběh akce. Ideálně dva učitelé…

Další otázky:


Šlo by častěji doplňovat toaletní papír?
Určitě, řeknu panu školníkovi. Ovšem dejte vědět, že papír není zadarmo, a často končí
rozházený po zemi…



Pilnajová: Záchody jsou obsazené žáky, kteří si tam chodí povídat, co s tím?
Tento problém se již v minulosti řešil… -shodli jsme se, že úplné řešení neexistuje



Máme problém s žáky ze školy Palachova, napadají nás…
V takovém případě můžete požádat o pomoc vrátného nebo zazvonit do ředitelny. Pokud
zjistíte jméno konkrétních agresorů, mohu zavolat a informovat ředitelství školy Palachova…



Jak to vypadá se stavem hřiště, dočkáme se oprav?
Rozpočet školy je zhruba 2,8 mil. Kč na rok, z toho jde 1,8 mil. na topení. Taková investice je
přes možnosti školy. V každé výroční zprávě píšu, že je oprava hřiště vysokou prioritou…



Pilnajová: Šlo by zařídit, aby družina chodila na oběd ve středu dříve?
Bohužel, dříve už to nejde. Provoz je tak vypjatý, že jsme rádi i za těch 10 minut pro Vás…



Růžička: V jídelně je příliš horko, šlo by otevírat okna?
Určitě, stačí požádat dozor, ovšem jistě chápete, že v zimě je situace problematičtější…

Opakovaná nepřítomnost zástupců:
Vzhledem k časté nepřítomnosti zástupců, kteří se pravidelně neúčastní zasedání bez omluvy,
byla navržena následující opatření:





Návrh hlasovací sankce za častou nepřítomnost
Odepření výhod vyplývající z členské smlouvy
Vytvoření dokumentu s pravomocí parlamentu rozhodnout o porušení členské smlouvy
Pozastavení funkce

Po dlouhé debatě o termínech se na návrh zástupce ze třídy 8.A (Karel D. Kopecký) rozhodlo o
zavedení komplexního dokumentu „Jednací řád“. Ten si dává za úkol kromě míry sankcí za
nepřítomnost určit přesné poměry zástupců k usnášení-se schopnosti.
Aktuální informace o tomto návrhu se dozvíte pod záložkou „Projekty“ na webových stránkách
Žákovského parlamentu fakultaci.cz.
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