
 Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 12. 3. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků  

2. Upozornění na neustále šířící se vandalismus ve škole; určití žáci 9. A zdemolovali 

kopáním dveře na WC – požadavek náhrady škody ze strany rodičů těchto žáků; další 

bezohledné jednání některých našich žáků vede ke zničeným žaluziím, pošpiněným 

oknům, popsaným dveřím vulgarismy a mnoho dalšího 

3. Vztah žák a učitel – žáci mnohdy verbálně, ale i neverbálně napadají své učitele; 

upozornění na možné kázeňské postihy, ale především apel na zamyšlení se, jak se ke 

svému učiteli mají žáci chovat 

4. Šikana – opět se rozšířilo posmívání, nadávání si mezi spolužáky; pan školní psycholog 

je přetížen četností řešených situací 

5. Opět zdůrazněno, že na vedení jsou dveře otevřené, lze vše řešit okamžitě, jen je třeba o 

problémech vědět; žáci mohou také využívat schránku důvěry 

6. Prostor před školou – nedovolené zdržování se v prostoru před školou, zákaz nevhodného 

chování v podobě tělesných kontaktů na lavičkách před školou; žáci 2. stupně mají jít 

příkladem žákům 1. stupně 

7. Za odložené věci na lavičkách nenese škola žádnou zodpovědnost (krádež aktovky byla 

vyšetřena Policií ČR) 

8. Pokud školu žáci opustí, není možné, aby se do ní zpět vraceli a nechávali si v šatně tašky 

9. Šatní skříňky slouží pouze pro ukládání oblečení a bot; z kapacitních důvodů nelze v nich 

uskladňovat brusle, skateboardy či  pennyboardy aj. 

10. Srdečně zveme všechny na Den otevřených dveří, který se koná 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 

od 15:00 do 17:00 hodin  

11. Je třeba před Dnem otevřených dveří douklidit třídy, postarat se o květiny a připravit své 

třídy na návštěvníky Dne otevřených dveří 

12. Ve dnech 12. a 14. 3. proběhne sběr papíru a plastových víček 

13. Třídění odpadu -  prosba o důslednější třídění; možnost využít krabice od PC pro sběr 

papíru v jednotlivých třídách 

14. Do 15. 2. 2019 bylo třeba zaplatit poplatky za Školní družinu a zájmové kroužky 

Školního klubu – ještě stále je mnoho nezaplacených položek 

15. Dne 29. 3. od 18:00 hodin do 30. 3. 8:00 hodin proběhne na naší škole 3. Noc 

s Andersenem; na akci přihlašuje třídy jejich třídní učitelka, popřípadě je omezený počet 

volných míst v knihovně 

Požadavky ze strany školy: 

1. Úklid tříd - především záležitost 2. stupně;  

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

 



Diskuse: 

1. Anglie – výjezd žáků na studijní pobyt – bohužel v současné době to MČ Praha 8 

z finančních důvodů neplánuje; snaží se ale získat peníze na tento vzdělávací projekt skrze 

nadační fondy 

2. různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


