
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 7. 5. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků  

2. Spalničky – výskyt v naší škole u jednoho vyučujícího; žáci, kteří byli očkováni proti této 

nemoci, jsou proti spalničkám imunní; ve škole jsou zajištěna protiepidemická opatření ve 

spolupráci s hygienickou stanicí. 

3. Po dobu nepřítomnosti nemocné paní učitelky je zajištěno suplování, a to i na jejím 

kroužku. 

4. Apel na dodržování hygieny nejen z důvodu výskytu spalniček. 

5. Pozor na obrovský výskyt klíšťat, zvážit očkování. 

6. U některých předsedů třídy došlo k přehodnocení jejich zvolení. 

7. Pokud se žáci 9. tříd nedostali na střední školy, nemají čekat až na výsledek odvolání; 

snažit se zapsat na druhá kola výběrových řízení. 

8. 9. a 10. 5. 2019 (čtvrtek a pátek) jsou na naší škole vyhlášeny dny ředitelského volna; 

škola je pro žáky zavřena. 

9. Apel na přesun žáků do odborných učeben – žáci přecházejí o přestávce tak, aby na 

začátku hodiny byli již v učebně připraveni na výuku. 

10. 15. 5. 2019 proběhnou třídní schůzky pro budoucí prvňáčky. 

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

obratem přepravky – pozor na dodržování hygienických pravidel. 

12. Těšíme se na Akademii, která proběhne 20. 6. 2019 v KD Ládví. 

13. V současné době se připravuje další číslo školního časopisu Žernoseky. 

14. Z Nadačního fondu Žernosecká Sovička byla zaplacena pro 5 žáků škola v přírodě.  

15. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro 3 žáky naší 

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

16. Žernosecká pouť bude letos 10. 6. 2019 v novém pojetí. Klasická pouť se organizuje pro 

žáky 1. - 5. tříd. Druhý stupeň absolvuje sportovní dopoledne, které zajistí paní učitelka 

Satoranská.  

17. V týdnu od 13. 5. do 17. 5. máme na návštěvě žáky z Německa v rámci výměnného 

pobytu. 

18. Poděkování Daniele Vénosové a Matyášovi Melenovi, (9. B), za členství v Zastupitelstvu 

mladých. Další schůzka bude 15. 5. 2019 a naši zástupci se zeptají, zda je možné realizovat 

jazykový pobyt v Anglii za finanční podpory MČ Praha 8. 

19. Nepřítomní zástupci na Žákovském parlamentu – 3. A a 6. A, omluveni jsou zástupci 2. A. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Dodržování hygieny. 

 



 

Diskuse: 

1. Žádost o jednodenní výlety do ciziny – je organizován výlet do Španělska k moři, další akce 

do konce roku v zahraničí neplánujeme. 

2. Pokud se nebude konat zájezd do Anglie za finanční podpory MČ Praha 8, zda je možné 

uspořádat tuto akci v naší škole – vedení tuto variantu zváží. 

3. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


