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Obsah jednání: 
 

1. Prezence, aktualizace kontaktů 
 

      
2. Informace o plnění plánu aktivit ŽP v 1. pol. šk. roku 2018/2019 

 
 Členové ŽP se v I. pol. šk. roku pravidelně účastní zasedání ŽP, předávají informace 

spolužákům a podněty řediteli školy, zástupci ředitele a VUP. 
 Studentský parlament města Chomutov – činnost neobnovena. 

  
 Mimořádné jednání předsednictva ŽP se uskutečnilo 17.10.2018 od 15:15 h na SZŠ – 

byl projednán postup při organizaci akce Strom svobody. 
 

 Spolupráce ŽP pracoviště SZŠ se Zdravotní klaun o.p.s. zdárně pokračuje – dne 3. 12. 
2018 se uskutečnily dvě hodinové přednášky pro žáky SZŠ. 
 

 
 Exkurze pro členy ŽP zrealizována: 05. 10. 2018 návštěva Pražského hradu a Kanceláře 

prezidenta republiky. Akce se zúčastnilo 43 žáků, kteří pracují v ŽP, reprezentují školu 
v soutěžích, projektech apod. 

 
 

 Založení dramatického kroužku – zrealizováno, v listopadu však byla činnost kroužku 
ukončena z důvodu malé počtu aktivních členů.  

 
 

 Účast žáků – členů ŽP na vzpomínkových aktech pořádaných Magistrátem města 
Chomutov:  

 

Přítomni (členové ŽP):   

 
SOŠEaS – předseda: omluven  
                   místopředsedové: Hadač Dominik, Buchalová Linda, 
                  Mašek Matěj - člen ŽP   
OA –          předseda: Kašparová Nikola 
                  místopředsedové: Domecká Natálie, Kořínek Leon 
SZŠ –        předseda: Lukáš Kuchař 
                  místopředsedové: Orosová Ludmila, Dittrich Jan,  
                  Fénešová Kateřina – člen  ŽP 

 

Omluveni:  
Ing. Miloš Holopírek – zástupce ředitele školy,   

Lhotský Tomáš – předseda ŽP SOŠEaS 

Hosté:  

 

koordinátoři komor ŽP: Mgr. Štěpánová M., Ing. Zumrová M.,  

                                      Mgr. Čížková E. 

 

Poradu zahájil a řídil: 
Dittrich |Jan – předseda ŽP ESOZ, Mgr. Čížková E. 
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 28.10. 2018 (TGM) – pracoviště SOŠEaS – Mgr. Štěpánová + 5 žáků 

 11.11. 2018 (Den váleč. veteránů) -  pracoviště OA – Ing. Zumrová + 10 žáků 

 17.11. 2018 (Den boje za svobodu a Mezinár. den studentstva) – prac. SZŠ – 
Mgr. Čížková + 7 žáků 

  
 
 Členové ŽP se aktivně zapojují do aktivit organizovaných jednotlivými pracovišti školy: 

10.12.2018 – členové ŽP se zúčastnili besedy a přednášky organizované pro seniory  
 

 Nadále propagovat zapojení žáků do dobrovolnických aktivit, pravidelně udržovat 
pozemek v K.Z. a. s. – Nemocnici Chomutov a plánovat možnosti jeho využití a zvelebení. 

 
 ŽP zorganizoval výsadbu Stromu svobody - lípy u příležitosti 100. výročí založení 

Československa na patronátním pozemku v K.Z., a.s. – Nemocnici Chomutov. „Strom 
svobody“ byl zaregistrován na www.stromysvobody.cz . Akce proběhla 25.10.2018, byla 
prezentována v médiích. Bylo projednáno využití finančního zůstatku. 

 
 V rámci spolupráce ŽP ESOZ s folklorním souborem Krušnohor se zúčastnili členové 

ŽP a Mgr. Čížková slavnostního večera konaného u příležitosti 30. výročí založení souboru 
v Jirkovském divadle dne 23.11.2018. 

 
 Výsledky 10. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěže „O cenu Jiřího Šedého 

– Nejsem na světě sám“ na téma: Svět mýma očima – viz příloha. Předání cen 
proběhlo ve čtvrtek 6.12. 2018 v prostorách Františkánského kláštera v Kadani 

 
 

3. Diskuze 
 

 Podnět směrem ke komisi EVVO – propagovat sběr hliníku, vyřešit na SZŠ třídění papíru 
a do tříd (event. na chodby) umístit větší odpadkové koše na plasty. 

 
 Připomínky k organizace vydávání obědů v jídelně na Průhoně a k zajištění 

bezpečnosti na OA (zamykání budovy x vrátný). 
 
 Založení FB ŽP – je domluvena organizace vkládání informací – zodpovídá J. Dittrich. 

 
 Školní časopis – zatím redakční rada nefunguje. 

 
 Návrh na zorganizování soutěžního odpoledne na hřišti na Průhoně – květen x červen 

– schváleno, příprava akce začne v únoru 2019 
 

 

Mgr. Eva Čížková  
 

Ing. Miloš Holopírek 

Ludmila Orosová 
Zapsal (a) Ověřil (a)  

11.12.2018  
   

Schválil (a) 

 

 

http://www.stromysvobody.cz/

