
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 8. 1. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na první samosprávě v tomto kalendářním roce 

2. Paní ředitelka popřála všem žákům a jejich rodinám krásný nový rok, mnoho zdraví, 

úspěchů ve škole a splněných přání  

3. Opětovné upozornění na přetrvávající zapomínání termínů konání setkání zástupců 

Žákovského parlamentu – absence některých tříd 

4. Apel na sledování webu naší školy, aktuality a provozní informace především  

5. Během ředitelského volna došlo k zasíťování dalších částí naší školy v přízemí poblíž 

knihovny a družin, spojených s Modernizací II.  

6. Během Vánočních prázdnin došlo k obnově všech povrchů v tělocvičnách, byly opět 

domalovány čáry pro jednotlivá hřiště na sporty; cena byla 100 000 Kč 

7. Velké nedoplatky za energie – chovat se hospodárně; topení pustit na 2 až 3, pokud je 

nutné svítit, je třeba vytáhnout žaluzie 

8. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro 2 žáky 

naší školy – možno i pro více žadatelů – prosíme o možné podněty 

9. Opět jsme zapojili do tradiční Tříkrálové sbírky; kontejnery na oblečení, boty, hračky, 

stavebnice, deskové hry, knihy a školní potřeby pro děti 0 – 12 let jsou k dispozici ve 

vestibulu školy; sbírka probíhá od 3. 1. 2019 do 11. 1. 2019 

10. Zároveň upozorňujeme, že do Tříkrálové sbírky vložíme všechno ze ztrát a nálezů; pokud 

tedy něco žáci postrádají, musí si věci vyzvednout do 10. 1. 2019 

11. Z Nadačního fondu Žernosecká Sovička byla zaplacena 2 žákům škola v přírodě na 

lyžích a 1 žákovi škola v přírodě – bylo vyplaceno 15 600 Kč 

12. Možno pro znevýhodněné žáky požádat o příspěvek z Nadačního fondu Žernosecká 

Sovička 

13. Dne 23. 1. 2019 proběhne klasifikační porada – pedagogická rada za 1. pololetí 

14. Dne 1. 2. 2019 budou pololetní prázdniny 

15. Ve dnech 18. 2. – 22. 2. 2019 jsou naplánovány jarní prázdniny 

16. Ve školní jídelně je nemocnost – upozornění na možné vaření pouze jednoho oběda – 

sledovat Provozní informace 

17. K 31. 1. 2019 odchází ze zdravotních důvodů Mgr. Ludmila Drahošová – vynikající 

učitelka a metodik prevence, odbornice na historii a kolegyně; hledáme náhradu 

18. Jazykový pobyt v Anglii pořádaný a plně hrazený MČ Praha 8 – pokud bude realizováno, 

tak až na podzim dalšího školního roku; paní ředitelka upozornila, že výběr žáků bude 

především za vzorné chování a příkladnou reprezentaci školy 

19. Zvonění – omluva za dočasnou nefunkčnost z důvodu začátku nového kalendářního roku 

20. Vytopené dámské záchody – budova A – alarmující nevhodné chování na záchodech, 

zničení toalety nástupem na ni a pozorování učitelů přes mřížku na stěně toalet; apel na 

náležité poučení o chování žáků na toaletách ze stran rodičů 



21. Nevyzvednuté připravené balíčky pro jednotlivé třídy – dodatečné rozdání (balíčky byly 

před Vánoci pořízeny ze zbývající částky vybraných 50 Kč na žáka) 

22. 15. 1. 2019 proběhne slavnostní předání Osvědčení o přínosu pro životní prostředí ZŠ a 

MŠ od společnosti ECOBAT s.r.o. v Grabově vile – budou vybráni 2 žáci, kteří se 

slavnostní akce s paní ředitelkou zúčastní 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Upozornění na nošení kvalitní obuvi do tělocvičen, zákaz jídla a pití v prostorách 

tělocvičen 

2. Adekvátní chování v prostorách toalet a šetrné zacházení s toaletním papírem 

 

Diskuse: 

1. Zajištění výuky dějepisu – ubezpečí o zajištění výuky ze strany vedení školy 

2. Různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


