
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 4. 12. 2018 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na poslední samosprávě v tomto kalendářním roce 

2. Upozornění na přetrvávající zapomínání termínů konání setkání zástupců Žákovského 

parlamentu – absence některých tříd 

3. Poděkování za vynikající reprezentaci naší školy ve sportu – florbal, minifotbal, stolní 

tenis aj. 

4. Poděkování za zapojení se do soutěže Draci – diplomy za zhotovení draků a finanční dar 

2000 Kč za každého draka s rozpětím křídel 1,5 m obdržela naše škola od radní Jany 

Solomonové; zapojili se žáci 7.A a 7.B a žáci z druhého stupně této školy 

5. Připomenutí nové záložky na školním webu ZŠ Žernosecká – Žáci a rodiče – Žákovský 

parlament; tam lze nalézt zápisy ze setkání a termíny konání Žákovského parlamentu 

6. Dne 5. 12. 2018 proběhne Mikulášská nadílka – zabezpečují žáci 9. tříd a jejich paní 

učitelky; důraz na důstojnost a úctu, v žádném případě nestrašit děti 

7. Informace o novém politickém složení na radnici MČ Praha 8 – stručné představení 

nového pana starosty Ondřeje Grose a místostarosty Mgr. Tomáše Tatranského, v oblasti 

působnosti oboru školství 

8. Informace o dnech otevřených dveří na naší škole – termín 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 od 

15:00 do 17:00 hodin, informace v ŠJ v 15:00 hod. a v 16:00 hod. 

9. Dne 5. 12. 2018 odvoz baterií firmou Ecobat – snažit se udržet si dobrý výsledek ve sběru 

– záleží nám na životním prostředí 

10. Informace o ředitelském volnu z důvodu zasíťování dalších částí naší školy v přízemí 

poblíž knihovny a družin, spojených s Modernizací II; důvodem je zvýšený hluk 

způsobený instalací datové kabeláže; termín stanoven na 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019  

11. Omluva za nedávné, avšak ojedinělé, výpadky v Bakalářích a webu školy – v řešení 

12. Ve dnech 4. 12. a 13. 12. se z provozních důvodů vaří jen oběd č. 1 

13. Žádosti rodičů o uvolnění žáka z předmětu musí být podávány oficiálně (není vzor); 

zpracovány k rukám vedení školy s přílohou doplnění dokladu o nepřítomnosti či 

vyjádření dané instituce 

14. Informace o konaných akcích školy v prosinci: 7. 12. 2018 – Mikulášská – celodružinová 

akce a 19. 12. 2018 Vánoční trhy pro rodiče a přátele školy 

15. Dne 20. 12. 2018 charitativní akce „Myslíme na Vás“ – dražba obrazů namalovaných 

dětmi z dětských domovů 

16. Informace o termínech plánovaných akcí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 na 

rok 2019 – viz níže 

17. Plánují se již školy v přírodě a zimní školy v přírodě na lyžích – možno pro 

znevýhodněné žáky požádat o příspěvek z Nadačního fondu Žernosecká Sovička 

18. Paní ředitelka popřála všem žákům a jejich rodinám klidné Vánoce a mnoho zdraví  

a úspěchů do nového roku 



Požadavky ze strany školy: 

1. Upozornění na včasné vracení přepravek od ovoce – projekt Ovoce do škol 

2. Stížnosti na množící se nevhodné chování žáků vůči učitelům – apel na změnu chování, 

upozornění na možné kázeňské postihy 

Diskuse: 

1. Jazykový pobyt v Anglii pořádaný a plně hrazený MČ Praha 8 – zda bude realizováno 

2. Různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

Termíny plánovaných akcí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 na rok 2019 

 15. 1. 2019 Slavnostní předání Osvědčení o přínosu pro životní prostředí ZŠ a MŠ od 

společnosti ECOBAT s.r.o. 10.00 hod. Grabova vila 

 25. 4. 2019 Den Země a duben, měsíc bezpečnosti chodců v silničním provozu 

 27. 4. 2019 jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Lokalitu k úklidu vyberou 

občané 

 6. 5. 2019 – 17. 5. 2019 exkurze dětí ve sběrném dvoře Voctářova (pouze všední dny) 

 23. 5. 2019 Poznávání jarní přírody v Ďáblickém háji 

 27. 5. 2019 Odevzdání obrázků dětí s tématikou sběrného dvora 

 30. 5. 2019 Oslava Mezinárodního dne dětí 

 31. 5. 2019 Slavnostní předání diplomů ZŠ, MŠ za účast na exkurzi ve sběrném dvoře 

Voctářova od 10.30 hod.  

 21. 9. 2019 Poznávání podzimní přírody v Ďáblickém háji 

 26. 9. 2019 Prezentace složek Integrovaného záchranného systému v areálu 

Psychiatrické nemocnice v Bohnicích 

 10. 10. 2019 Rozloučení s létem 

 19. 10. 2019 podzimní úklid v rámci akce Ukliďme Česko. Lokalitu k úklidu vyberou 

občané. 

 


