
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 5. 2. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků ve 2. pololetí školního roku 

2. Paní ředitelka popřála všem žákům pevné zdraví a druhé pololetí školního roku plné 

úspěchů  

3. Apel na zodpovědnost a samostatnost našich žáků – připravujeme se do školy samostatně 

4. Časté zapomínání sešitů, nenošení pomůcek do hodin – apel na důslednou kontrolu 

aktovek, která je povinností každého žáka 

5. Učitelé nejsou povinni ohlašovat písemné práce kromě povinných čtvrtletních písemných 

prací např. z matematiky a z českého jazyka; čtvrtletní práce se nesmí psát v jeden den, 

ale mohou se psát společně s menšími testy z jiných předmětů v ten samý den 

6. Zvýšení výskytu ubližování si – chování ke spolužákům je mnohdy násilné, agresivní 

(duševní i fyzické); pozor na bezpečnost a správné využívání sociálních sítí 

7. Chceme mít přátelské prostředí, pomáhejme žákům vyčleněným z kolektivu, nabídněme 

jim přátelství – naše škola je otevřená ke komunikaci 

8. Snaha o propojenost tříd mezi 1. a 2. stupněm – apel na slušné a ohleduplné chování; 

zaregistrováno nevhodné chování v prostoru šatních skříněk (starší žáci, kteří mají 

skříňky nahoře, se nepěkně chovají k mladším žákům, kteří mají skříňky pod nimi a ti 

zase vulgarismy napadají své starší spolužáky)  

9. Prostor před školou – nedovolené zdržování se v prostoru před školou, zákaz koulování 

se; za odložené věci na lavičkách nenese škola žádnou zodpovědnost (krádež aktovky 

v minulém týdnu je vyšetřována Policií ČR) 

10. Nelze chodit v přezůvkách do vestibulu školy, kde čekají rodiče a návštěvy – mokro, 

špína a následně hrozí úrazy z uklouznutí 

11. Boby a saně – po čas sněhu a následné vycházky se třídou, popř. družinou se boby 

ukládají na venkovním hřišti v prostoru stojanů na kola naproti knihovně; na hřišti jsou 

kamery, není třeba se obávat krádeže 

12. Přísný zákaz kouření, nošení cigaret, zapalovačů a zápalek do školy – nebezpečí požáru 

13. Nástěnky ve třídách jsou v dezolátním stavu – požadavek na nápravu; na chodbách se 

ztrácí špendlíky z nástěnek;  špendlíky lze získat u paní hospodářky 

14. K 31. 1. 2019 odešla ze zdravotních důvodů Mgr. Ludmila Drahošová – novou paní 

učitelku dějepisu Mgr. Moniku Feyfrlíkovou vedení školy vybralo ze 12 zájemců 

15. Metodika prevence za paní Mgr. Drahošovou bude vykonávat školní psycholog pan 

PhDr. Mezera. V případě potřeby se na něho obracejte.   

16. Řádně vyplněné přihlášky na střední školy se odevzdají třídním učitelům ke kontrole a 

doplnění nejpozději do 11. 2. 2019;  zkontrolované přihlášky třídní učitelé vrátí zpět 

žákům do 15. 2. 2019; přihlášky si doručí sami žáci na příslušné střední školy do 1. 3. 

2019;  zápisní lístky budou žákům předány na začátku měsíce března oproti podpisu; žáci 

9. tříd přihlášky dostanou ve škole, žáci 5. a 7. tříd si je musí obstarat sami 



17. Ve školní jídelně přetrvává nemocnost – upozornění na vaření pouze jednoho oběda – 

sledovat Provozní informace 

18. Dočasné omezení funkčnosti mailových adres zernosecka.cz – v prioritním řešení, prosba 

o shovívavost z řad rodičů 

19. 2. třídy mají naplánovanou povinnou výuku plavání, zjištěna ale slabá docházka – není 

možné nechodit a zůstávat ve škole bez výuky; žáci, kteří na plavání nepůjdou, budou mít 

zadanou samostatnou práci ve škole od svých třídních učitelů, kteří ji posléze oklasifikují 

20. Do 15. 2. 2019 je třeba zaplatit poplatky za Školní družinu a zájmové kroužky Školního 

klubu – podrobné informace na webu školy v Novinkách a záložce Zájmové kroužky 

21. V týdnu od 11. do 15. 2. bude z provozních důvodu omezen provoz knihovny. O velké 

přestávce bude zavřeno, odpolední provoz bude zajištěn v čase 11:45 až 15:00 hodin. 

22. Dne 15. 2. 2019 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „Karneval“ v čase 

14:30 až 16:00 hodin. 

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

Požadavky ze strany školy: 

1. Úklid tříd - především záležitost 2. stupně; bohužel nejhorší je momentálně 8.A 

2. Dotované svačiny – ovoce a mléčné výrobky – v den obdržení se ve třídě rozdají a vrátí se 

obratem přepravky – pozor na dodržování hygienických pravidel 

3. Apel na respektující a slušné chování vůči svým spolužákům, pozor na vhodný ústní projev 

 

Diskuse: 

1. Možnost používání stojanů na kola na jaře – kola lze v areálu školy do stojanů na kola 

odložit, ale musí být opatřeny zámkem 

2. Různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


