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Zápis ze schůze 

Obecné informace: 

• datum konání: úterý 6. prosince 2022 

• místo konání: třída B330 
• doba trvání: 45 minut 

Náplň schůze: 

  V rámci druhé letošní schůze našeho Žákovského parlamentu (dále jen ŽP), která byla 
z důvodu focení samosprávy výjimečně uskutečněna v posluchárně fyziky. Prvním tématem 
diskutovaným na schůzi byl školní časopis Elektronka. Tento čtvrtletník se dlouhodobě potýká 
se sníženým zájmem studentů naší školy, což vedení parlamentu, stejně tak jako vedení školy, 
považuje za velice smutnou skutečnost. Právě proto k nám na schůzi přišel hlavní redaktor, 
Mgr. Jaroslav Svoboda, který pohovořil nejenom o časopisu, ale tak i o zapojení většího 
množství studentů do jeho tvorby. Zároveň nabídl zástupcům ŽP spolupráci v redakčním týmu, 
což vedení ŽP samozřejmě přijalo. 

U příležitosti konání Technického dne, 21. prosince byla nabídnuta členům ŽP 
spolupráce s vedením školy, ať už jako průvodci, nebo dokonce na konkrétních stanovištích. 
Jedno z nich dokonce náleží právě naší samosprávě, v něm budou studenti naší školy  všem 
našim budoucím spolužákům pravdivě odpovídat na jejich dotazy. 

Dále byl zmíněn pokrok na tvorbě webových stránek našeho parlamentu. Předseda ŽP, 
Jan Kolář představil svůj grafický návrh, po krátké diskusi týkající se jeho úprav byl návrh 
prohlášen za konečný. Neprodleně po schůzi jej předseda předal vedení školy a očekává se, že 
by web mohl být hotov začátkem pololetí.  

Ke konci schůze  podal předseda ŽP zprávu o nuceném odsunutí tradičního herního 
turnaje, ten se musel kvůli deficitu odučených hodin přesunout na 12. a 13. dubna 2023. Co 
se stavu školních WC týká, tak byla na základě podnětů naší samosprávy provedena revize 
sušáků na ruce, kontrola zámků bohužel zatím kvůli rekonstrukci, a tedy vytíženosti školníků a 
údržbářů, neproběhla, avšak do konce kalendářního roku by se měla uskutečnit. Na závěr 
schůze proběhlo focení všech členů ŽP, fotografie se použije, jak bylo na schůzi zmíněno, při 
tvorbě parlamentního webu. 

  



Žákovský parlament SPŠE Pardubice 

Karla IV. 13 

530 02 Pardubice  

 

 

2 

 

V Pardubicích 6. prosince 2022 

Sepsal: Jiří Jedlička 

Schválil: Kolář Jan  

 

 

 

 

 

--------------------------------------- -------------------------------- 

Jiří Jedlička Kolář Jan 
Tajemník Předseda ŽP 

 

 


