
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 2. 4. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků  

2. Pochvala za sběr papíru, který proběhl 12. a 14. 3. 2019;  1. místo získala 3. A, 2. místo 

4. C a na prvním místě se umístila 6. B; výtěžek pravidelně používáme na adopci našich 

zvířátek ze ZOO Praha, dále na knihy, časopisy a vybavení Školní knihovny  

a rovněž na výtvarné a jiné potřeby pro Školní družinu. 

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

s Andersenem; veliké pozitivní ohlasy; nocovalo 292 dětí; poděkování starším žákům 5., 

6., 7. a 8. tříd za bezvadnou spolupráci na stanovištích. 

4. Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 9. dubna (pro spádové 

děti) a ve středu 10. dubna 2019 (pro nespádové děti) v době od 14:00 do 17:00 hodin. 

Dojde k úpravě vyučování pro naše žáky, vše bude včas zajištěno a žáci budou 

informováni. 

5. Proběhl Den otevřených dveří, který se konal 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 od 15:00 do 17:00 

hodin. Paní ředitelka pochválila žáky 9. tříd za vzornou reprezentaci školy při 

prohlídkách s rodiči budoucích prvňáčků. Vyzdvihla hezkou mluvu a příkladné chování. 

6. Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají ve středu dne 24. 4. 2019; pro 

první stupeň začínají v 17:30 hodin a pro 2. stupeň pak v 18:00 hodin.  

7. Dne 18. 4. 2019 proběhnou Velikonoční prázdniny, 19. 4. 2019 je pak Velký pátek – den 

klidu. Ve škole se sejdeme dne 23. 4. 2019, po Velikonočním pondělí. 

8. Opětovné upozornění na neustále šířící se vandalismus ve škole; byl zaznamenán případ 

vhazování mikiny do WC mísy. 

9. Ve školní jídelně je veliká nemocnost – omluva a upozornění na vaření pouze jednoho 

typu jídla. 

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

uskladňovat brusle, skateboardy či  pennyboardy aj.; zakazují se i boty s kolečky. 

11. Upozornění na možný výskyt Rotavirů ve škole – nemoc se projevuje vysokou teplotou, 

řídkými vodnatými průjmy; pokud se Rotavir u dítěte objeví, musí zůstat alespoň 1 týden 

doma; apel na dodržování hygieny a na ohleduplné chování ke zdraví svému a svých 

spolužáků a učitelů. 

12. Dotaz na třídní učitele – u některých předsedů třídy třeba přehodnotit jejich zvolení; 

předseda třídy je žák nekonfliktní, bezproblémový, bez kázeňských přestupků, schopný  

a výřečný. 

13. Upozornění na kontroly úklidu především na 2. stupni – namátkově. 

14. V dubnu se budou konat rozřazovací testy z angličtiny ve třetích třídách pro následné 

rozdělení žáků do skupin – termín nebude oznámen; zkušenosti z loňských let ukázaly, že 

žáci se příliš stresovali, na zkoušky nepřišli či nepodali odpovídající výkon; vše 

v kompetenci učitelů jazykových tříd. 



15. Pokud se budou konat akce školy – vedení školy rozhodne o účasti žáků; žáci 

s neadekvátním chováním budou z akce vyloučeni. 

16. Snažit se chovat úsporně – již vypnout topení, vytáhnout žaluzie a zbytečně nesvítit. 

Požadavky ze strany školy: 

1. Úklid tříd - především záležitost 2. Stupně. 

2. Požadavek na dvojí obuv na TV až budou žáci chodit na hodiny TV do venkovního areálu. 

 

 

Diskuse: 

1. 8. C si přeje domácí zvíře – zamítnuto z hygienických důvodů. 

2. 2. B – dotaz ohledně nošení pití do TV – nelze; podlahy v TV jsou nově zrenovované a 

jsou velice náchylné na vlhko. 

3. Různé 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


