
 

NÁZEV DOKUMENTU: DATUM KONÁNÍ: 2018-09-25 

1. ZASEDÁNÍ PARLAMENTNÍHO 
PŘEDSEDNICTVA 
ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

POČRT PŘÍLOH: 0 

STRANA: 1 z 2 

MÍSTO KONÁNÍ: Pracoviště SZŠ - konferenční místnost  

 

8-PP01-004 / REV 1                                                                                18/V/2007  1 / 2 

 

 
Obsah jednání: 
 

1. Prezence, aktualizace kontaktů 
 
 

2. Volba předsedy a místopředsedů ŽP: 
Předseda: Dittrich Jan – třída SC3. 
Místopředsedové: Kašparová Nikola – třída OA2. 
                              Hadač Dominik – třída TPO1. 
 

     Volby předsedů a místopředsedů komor proběhly začátkem září na jednotlivých 
      pracovištích – viz příloha1 

 
 

3. Informace o plnění plánu aktivit ŽP v minulém školním roce (informování nových členů) 
 

 Členové ŽP se ve školním roce 2017/2018 pravidelně účastnili zasedání ŽP ESOZ i jednání 
Studentského parlamentu města Chomutov. 

 
 ŽP pracoviště SZŠ uspořádal koncem května 2018 finanční sbírku ve prospěch společnosti 

Zdravotních klaunů s programem NOS – Na operační sál!“ Škola získala certifikát a stala 
se členem Klubu přátel Zdravotních klaunů, v září byla domluvena další spolupráce. 
 

 
 Vybavení kuchyňky na DM na Palackého ul.: Vařič zajištěn, bude užíván v rámci kroužku 

vaření – zajišťuje vedoucí DM Bc. A. Gubelová 
 

 
 

4. Plán činnosti ŽP na školní rok 2018/2019 
 

 Účastnit se zasedání žákovského parlamentu, předávat informace spolužákům a podněty 
diskutovat s ředitelem školy, zástupcem ředitele a VUP 

 

Přítomni (členové ŠP):   

 
SOŠEaS – předseda: Lhotský Tomáš 
                   místopředsedové: Hadač Dominik, Buchalová Linda  
OA –          předseda: Kašparová Nikola 
                  místopředsedové: Domecká Natálie, Kořínek Leon 
SZŠ –        předseda: Lukáš Kuchař 
                  Místopředsedové: Orosová Ludmila, Dittrich Jan  
 

Omluveni:  0 

 

Hosté:  

 

Mgr. J. Mareš, MBA – ředitel školy, koordinátoři komor ŽP: Mgr. 
Markéta Štěpánová, Ing. Marie Zumrová, Mgr. Eva Čížková 

 

 

Poradu zahájil a řídil: 
Mgr. Čížková 
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 Účastnit se zasedání Studentského parlamentu města Chomutov 

 
 

 Naplánovat exkurzi pro členy ŽP – nabídky: Kancelář prezidenta republiky, kancelář 
UNESCO – zrealizováno: 05. 10. 2018 návštěva Pražského hradu a Kanceláře 
prezidenta republiky. Akce se zúčastní 43 žáků, kteří pracují v ŽP, reprezentovali školu 
v soutěžích, projektech apod. 

 
 

 Předložení návrhu žáků na založení dramatického kroužku – zrealizováno, první schůzka 
proběhla 21. 09. 2018, předání plakátku a pozvání pro žáky  

 
 

 Zajistit účast žáků na vzpomínkových aktech pořádaných Magistrátem města Chomutov – 
byl domluven plán účasti  

 
 
 Zapojovat se do aktivit organizovaných jednotlivými pracovišti školy 

 
 Propagovat zapojení žáků do dobrovolnických aktivit v K.Z, a. s. – Nemocnici Chomutov, 

pravidelně udržovat pozemek v K.Z. a. s. – Nemocnici Chomutov a zvážit možnosti jeho 
využití a zvelebení – informace o novém pozemku a akci ke 100. výročí založení státu 

 

 
 ŽP se rozhodl ke 100. výročí založení Československa vysadit na patronátním pozemku 

v K.Z., a.s. – Nemocnici Chomutov „Strom svobody“ a tento zaregistroval na 
www.stromysvobody.cz .  

 
 na všech pracovištích proběhne finanční sbírka na zakoupení lípy, pamětní desky, 

kůry, zeminy, vytvoření pozvánky…  

 probíhá jednání s vedením K.Z. o umístění stromu a podpoře akce 

 připravuje se krátký doprovodný program, úklid prostoru před akcí…  

 akce proběhne za účasti vedení K.Z., a.s., vedení školy a představitelů města 

 
 

5. Diskuze 
 
Příští mimořádné jednání předsednictva ŽP se uskuteční 17.10.2018 od 15:15 h – místo konání dle 
domluvy. 

 

Mgr. Eva Čížková  
 

Ing. Miloš Holopírek 

Ludmila Orosová 
Zapsal (a) Ověřil (a)  

  
   

Schválil (a) 

 

 

http://www.stromysvobody.cz/

