
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 6. 11. 2018 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků  

2. Upozornění na opakované zapomínání termínů konání setkání zástupců Žákovského 

parlamentu – absence některých tříd 

3. Informace o nové záložce na školním webu ZŠ Žernosecká – Žáci a rodiče – Žákovský 

parlament. Tam lze nalézt zápisy ze setkání a termíny konání Žákovského parlamentu. 

4. Dne 20. 11. 2018 uzavření známek a docházky za první kvartál školního roku 2018/2019 

5. Dne 21. 11. 2018 – konání třídních schůzek – pozvánka bude i na webu školy 

6. Důležité upozornění – pokud je absence vyšší než 40%, nelze klasifikovat žáka, a to rovněž 

i předmětu TV. Pokud rodiče požádají o uvolnění z předmětu, paní ředitelka obratem 

žádost podepisuje, nicméně uvolnění nabývá platnosti až po podpisu tohoto dokumentu 

rodiči a navrácení zpět do školy. Pozor také na plavání ve 2. třídách – je-li plavání pro žáka 

2. třídy lékařem nedoporučeno, musí být rovněž žák uvolněn z předmětu TV, jinak hrozí 

neklasifikování z předmětu. 

7. Od ledna 2019 se na platbě za dopravu na bazén budou podílet rodiče žáků 2. tříd 

navštěvujících plavání v rámci TV každý týden. Rozpočet je 850 Kč na žáka. Peníze budou 

vybírány do konce kalendářního roku (19. 12. 2018). Je již podána žádost o dotaci na 

dopravu pro plavání. Pokud dotace bude uznána, peníze se rodičům vrátí zpět. 

8. Přezouvání do tělocvičen – po apelu výrazné zlepšení, pochvala. Upozornění na nutnost se 

přezouvat platí i pro pedagogický sbor. 

9. Poděkování za sběr papíru – výsledky 1. sběru vyhlášeny rozhlasem. Udělena podrobná 

informace, že tuto akci pořádáme v rámci environmentální výchovy našich žáků. Výtěžek 

ze sběru se pravidelně používá na adopci našich zvířátek sovy indické a želvy egyptské ze 

ZOO Praha, dále na knihy, časopisy a vybavení Školní knihovny a rovněž na výtvarné a 

jiné potřeby pro Školní družinu. 

10. Informace o sběru víček – žáci v naší škole víčka stále sbírají, nahromaděné množství 

odevzdávají Ing. Řehořové do Polytechnické výchovy (v přízemí před dílnami – spojovací 

chodba). Sběrem také získáme další prostředky nebo pomůžeme v rámci vyhlášených 

projektů. 

11. Informace o sběru baterií – pokračujeme, záleží nám na životním prostředí. 

12. Poděkování za výrobu draků do soutěže pořádané MČ Prahy 8. Naše škola do soutěže 

zaslala 2 draky. Jednoho vyrobila Ing. Zunová s žáky 2. stupně a druhého pak  

Ing. Knopová s chlapci ze 7. A a 7. B. Za oba draky bude uděleno ocenění v Grabově vile 

9. 11. 2018 spojené také s finančním darem 2000 Kč za každého draka. Peníze budou 

předány do Výtvarné výchovy a Pracovních činností. 

13. Poděkování za účast některých tříd v projektu Záložka do knihy spojuje školy, konkrétně 

se zúčastnily se celé třídy 2. C, 3. B, 3. C a žákyně 6. A a 6. B. Záložky byly odeslány na 

Slovensko. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 

základními  školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. 



14. Poděkování za zpracování krásných a nápaditých projektů na téma„ Střípky z 

československé historie“ pod vedením Mgr. Drahošové. Hlavním cílem projektu bylo 

připomenutí vzniku Československa, prohloubení znalostí a podpora zájmu o naši historii. 

Jednotlivé projekty budou vystaveny na nástěnce ve škole, kde si je budou moci 

prohlédnout spolužáci. 

15. Informace o plánovaném ředitelském volnu (3. a 4. 1. 2019) z důvodu naplánovaných 

úprav ve škole. Nástup do školy 7. 1. 2019 (pondělí). 

16. Informace o Tříkrálové sbírce – opět se zapojíme 

17. Webové stránky školy – počítadlo, fotogalerie. Každá třída může zasílat v korespondenci 

s GDPR své příspěvky na web do galerie. 

18. Zlepšení vyzvedávání a vracení přepravek v rámci projektu Ovoce do škol. 

Požadavky ze strany školy: 

1. Přezouvání 

Diskuse: 

1. Požadavek na velké lavice do 8. tříd – bohužel reklamace na dodání nevyhovujícího zboží – 

již znovu přeobjednáno. 

2. Reklamace stolů v učebně Vv – řešeno. 

3. Poděkování za finanční dary do Nadačního fondu Žernosecká Sovička. 

4. Různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 


