
Zápis z ustanovující schůze studentského parlamentu Osšp Kolín ze dne 16.11.
2021

Vyřizuje: Matěj Svěrák

Místo a čas konání: odborná učebna č. 3 od 12:25 do 12:55

Ucelený seznam řádně zvolených zástupců a jejich přítomnost na schůzi:

Matěj Svěrák- Přítomen
Pavel Veselý- Přítomen
Natálie Havránková- Přítomna
Karolína Stránská- Přítomna
Vít Kašpárek- Přítomen
Vanessa Vendlová- Přítomna
Cecílie Holubová- Přítomna
Jan Burian- Nepřítomen
Zástupce školy: Bc. Anna Říhová- Přítomna

1.část schůze: Seznámení s činností školního parlamentu dle aktuálně platných
školních stanov.

2. část schůze: Volba předsedy a místopředsedy.

Na post předsedy studentského parlamentu oznámil svou kandidaturu Matěj Svěrák,
který byl na tento post přítomnými členy zvolen v poměru 6/0

Post místopředsedy byl nabídnut Pavlovi Veselému, který tento post přijal a byl téže
zvolen přítomnými členy v poměru 6/0

3. část schůze: Diskuze o možnostech úpravy školou zřízené knihobudky, zřízení
elektronických komunikačních kanálů pro interní komunikaci mezi členy
parlamentu a vyřešení problému s neuzamykatelnými, pánskými toaletami

Matěj Svěrák navrhl možnost estetické úpravy školní knihobudky vybudované nejen
pro školní účely. Díky silnému uměleckému zastoupení na škole bylo po diskuzi
vydáno oficiální stanovisko, dle kterého je možné uspořádat výběrové řízení, při
jejímž průběhu bude vybrán zájemce se svým návrhem na zkrášlení knihobudky.
Parlament požádal paní učitelku Říhovou o projednání dohodnutých bodů s vedením
školy.



Členka studentského parlamentu Vanessa Vendlová poukázala na nutnost založení
určité elektronické platformy pro komunikaci a sdílení souborů mezi členy
parlamentu. Pro tyto účely byla navrhnuta Google učebna, což bylo přijato velmi
pozitivně i ostatními členy a ihned po konci schůze byl konkrétní kurz v učebně
vytvořen.

Na základě podnětů od studentů se zástupci jednotlivých tříd ihned při první letošní
schůzi věnovali dlouhodobému problému týkajícího se neuzamčených pánských
toalet, které jsou v mnohém nepříjemné. Parlament tedy po odhlasování vydal
oficiální rezoluci, ve které se jasně staví pro možnost pánské toalety uzamykat, toto
bylo příjmuto i p. Říhovou, která usnesení oznámí vedení školy.


