
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 4. 6. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na posledním setkání Žákovského parlamentu v tomto školním roce.  

2. Vyšlo nové číslo červnového časopisu „Žernoseky“ – distribuce bude ve středu 5. 6. 2019. 

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

žáky 1. - 5. tříd. Druhý stupeň absolvuje sportovní dopoledne.  

4. V týdnu od 3. do 7. 6. jsou žáci 5. tříd v Německu v rámci výměnného pobytu. Partnerství 

funguje skvěle. 

5. Dne 11. 6. 2019 bude probíhat focení žáků a učitelského sboru. 

6. Dne 19. 6. 2019 proběhne pedagogická rada a uzavření klasifikace za 2. pololetí. Je tedy 

ještě šance nechat se vyzkoušet a vylepšit známky. 

7. Poslední týden v červnu bude na škole zvláštní režim a nebude odpolední výuka. Apel na 

maximální opatrnost z důvodu zvýšeného rizika úrazů. 

8. Poslední sběr papíru proběhne v úterý a ve středu 25. a 26. 6. 2019. 

9. Od 20. 6. budou probíhat naplánované výlety jednotlivých tříd. 

10. Prázdniny začnou 1. 7. 2019, do školy půjdeme opět 2. 9. 2019 v pondělí. 

11. Těšíme se na Akademii, která proběhne 20. 6. 2019 v KD Ládví. Chválíme, jak pilně 

některé třídy nacvičují. 

12. Po 1. VH stále platí zákaz vstupu do prostor šaten, probíhá tam úklid a podlaha je mokrá. 

Hrozí nebezpečí uklouznutí. 

13. Hodiny TV probíhají v těchto dnech převážně ve venkovním areálu školy, důraz na 

adekvátní obutí. Není možné, aby v sálových botách žáci chodili ven a posléze do 

tělocvičen. 

14. Pokud se stane, že nepřijde vyučující do hodiny do 10 minut po zvonění, prosíme zástupce 

tříd, aby o tomto informovali vedení školy. Bezpečnost žáků je na prvním místě. 

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

se obratem přepravky – opětovný apel na dodržování hygienických pravidel zvláště 

v letních měsících. 

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

školy – možno i pro více žadatelů – prosíme o možné podněty i z řad žáků za využití 

schránky důvěry. 

17. Vaříme opět pouze oběd číslo 1 z důvodu veliké nemocnosti v jídelně. 

18. Odhlašování obědů je v režii rodičů buď před webovou aplikaci, nebo telefonicky. 

19. Zaměstnanci školy by velice ocenili, kdyby je žáci zdravili. Jistě to patří k základním 

pravidlům slušného chování. 

20. Upozorňujeme žáky, že plavání probíhající pro 2. třídy naší školy je povinné! 

21. Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tři 6. třídy. 

22. Apel na rodiče, aby pravidelně (alespoň 2x týdně) sledovali E-známky. 

23. Paní ředitelka popřála všem žákům krásné nadcházející 2 měsíce prázdnin plné odpočinku. 



 

Požadavky ze strany školy: 

1. Dodržování hygieny v akci Ovoce a mléčné výrobky do škol. 

2. Zdravení všech zaměstnanců školy. 

 

 

Diskuse: 

1. Žádost o jednodenní výlety do ciziny ještě do konce roku – nelze, z organizačních důvodů. 

Právě proběhl zájezd do Španělska k moři.  

2. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


