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Pracoviště SZŠ - konferenční místnost

SOŠE - 0
OA – Kašparová, Totáčová, Truková + koordinátor Ing. Zumrová
SZŠ – Orosová + koordinátor Mgr. Čížková
SOŠE – členové i koordinátor oml.
SZŠ – členové Dittrich (stáž Polsko), Kuchař (odborná praxe odpolední směna)
OA - 0
Mgr. Malíková
Mgr. Čížková

Obsah jednání:
1. Prezence
2. Zhodnocení plnění plánu aktivit ŠP
 Členové ŠP se ve školním roce 2017/2018 účastnili pravidelných zasedání ŠP ESOZ i
jednání Studentského parlamentu města Chomutov.
 V dubnu proběhla změna koordinátora činnosti ŠP pracoviště SZŠ z důvodu nástupu Mgr.
Protivové na MD. Novým koordinátorem byla jmenována Mgr. Čížková, která bude zároveň
koordinovat činnost celoškolního ŠP.
 ŠP pracoviště SZŠ uspořádal koncem května 2018 finanční sbírku ve prospěch
společnosti Zdravotních klaunů s programem NOS – Na operační sál!“, vynesla
celkem 1200,- Kč, 8. června 2018 připsána na konto Zdravotní klaun,o.p.s. Program
„Zdravotní klaun NOS!“ je realizován také v chomutovské nemocnici. Naše škola se stala
členem Klubu přátel Zdravotních klaunů a v novém školním roce se ve výuce žáci SZŠ
v rámci naplánovaných besed seznámí s prací této obecně prospěšné společnosti.
14.06.2018 proběhla akce ŠP pracoviště SZŠ úprava prostředí areálu chomutovské
nemocnice. Skupina žáků upravila pozemek, který je pod patronací naší školy. Vypleli
záhony s keři, vyčistili jezírko a shrabali posekanou trávu aj. Navíc na pozemku vysadili
vzrostlý jehličnatý keř. Účastníci se seznámili s novým koordinátorem dobrovolníků p. J.
Kotrbou.
O obou akcích ŠP byl napsán článek na školní web a byly přihlášeny do soutěže Kauflandu
pro školní kolektivy.

3. Projednání plánu činnosti ŠP na školní rok 2018/2019
 Účastnit se zasedání školního parlamentu, předávat informace spolužákům a podněty
diskutovat s ředitelem školy, zástupcem ředitele a VUP
 Účastnit se zasedání Studentského parlamentu města Chomutov
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MÍSTO KONÁNÍ:

 Naplánovat exkurzi pro členy ŠP – nabídky: Kancelář prezidenta republiky, kancelář
UNESCO
 Nabídka zapojení se do aktivit organizovaných jednotlivými pracovišti školy, dále do
dobrovolnických aktivit v K.Z., a. s. – Nemocnici Chomutov, zejména pravidelně udržovat
pozemek v K.Z. a. s. – Nemocnici Chomutov a zvážit možnosti jeho využití a zvelebení.
4. Diskuze
5. Poděkování za práci členům a koordinátorům ŠP ve školním roku 2017/018 a předání karet
Globus v hodnotě 200,- Kč aktivním předsedům a místopředsedům ŠP – financováno ze Spolku
ESOZ, taktéž drobné ceny (notýsky a tužky) pro aktivní členy ŠP.

Mgr. Eva Čížková
Zapsal (a)

Ludmila Orosová
Ing. Miloš Holopírek

Ověřil (a)

Schválil (a)
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