
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 5. 9. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na prvním setkání Žákovského parlamentu v novém školním roce.  

2. Předání pozdravu paní ředitelkou jménem všech zaměstnanců a vyslovení přání, aby byl 

rok 2019/2020 pro naše žáky plný zdraví, elánu a optimismu. Popřála ještě žákům devátých 

tříd, aby při volbě školy měli šťastnou ruku, aby si vybrali školu především perspektivní 

pro jejich budoucí studium. 

3. Paní ředitelka poděkovala za hojnou účast na třídních schůzkách. Náplň třídních schůzek 

má náboj, rodiče jsou hned na začátku roku informováni o dění a blízkých plánech naší 

školy. 

4. Z důvodu živelné události z 11. na 12. srpna 2019 (bouřka) nefunguje dočasně systém 

Bakalářů. Prosíme o trpělivost a pochopení. Věříme ve zprovoznění v následujících 

několika dnech. 

5. Sledujte webové stránky školy, v aktualitách a provozních informacích naleznete vše 

potřebné. 

6. Na 29. – 30. 10. 2019 jsou naplánovány podzimní prázdniny. 

7. V letních měsících došlo k vymalování školy a umytí všech oken. Škola byla po 

prázdninách kompletně uklizena a připravena pro nový školní rok. Přesto hned druhý den 

byl odhalen vandalismus na toaletách ve 4. patře na budově B. Paní ředitelka vyzvala 

viníky, aby své počínání napravili a záchody dali do původního stavu. 

8. Ve dnech 15. a 16. 10. v čase 7:15 – 8:00 hodin (úterý, středa) proběhne sběr papíru. 

9. Z důvodu stěhování paní učitelky Vránové, která ve škole ukončí pracovní poměr 

 k 31. 10. 2019, paní ředitelka přijme nového učitele matematiky. 

10. V současné době je personálně plně obsazená školní kuchyně, vaříme 3 jídla. Upozornění, 

že práce v jídelně je velká dřina, málo finančně ohodnocena. Lze podat podněty k našemu 

školnímu stravování, rádi se budeme návrhy zabývat, nicméně se musí dodržovat tzv. 

spotřební koš a doporučení zdravého stravování. Apel na rodiče, aby si obědy vybírali žáci, 

stává se totiž, že výběr rodičů není ve shodě s jejich dětmi a ony poté jídlo odnášejí  

a vyhazují. Naše jídelna dostala pochvalu za pestrý jídelníček.  

11. Na začátku roku opět proběhlo rozřazování žáků do jazykových skupin, opravné, ale 

především pro žáky, kteří nově nastoupili do naší školy. 

12. Paní ředitelka poděkovala vedoucí školního klubu za pestrou nabídku volnočasových 

aktivit pro naše žáky. Přihlášky je třeba podat do 13. 9. 2019. Kroužky začnou v týdnu od 

30. 9. 2019, ve školním lichém týdnu. Vyrozumění o otevření kroužku a zařazení 

jednotlivých žáků bude k dispozici pod evidenčními čísly na nástěnkách a webu školy. 

Úplatu za zájmové kroužky provádějte do 30. 9. 2019, avšak až po vyrozumění o přijetí. 

13. 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. Od září chodí již tři žáci. 



14. Na škole funguje Nadační fond Žernosecká Sovička, děkujeme všem, kteří přispěli a též 

prosíme o další příspěvky. Ty pomohou žákům v tíživé finanční situaci. 

Požadavky ze strany školy: 

1. Pozor na vandaly, nebát se a nahlásit ničení školního majetku. 

 

 

Diskuse: 

1. Žádost o jednodenní výlety do ciziny na Vánoce.  

2. Informace ohledně plánovaných akcí – lyžařské výcviky do Rakouska, pobyt u moře ve 

Španělsku, školy v přírodě aj. 

3. Zajištění ankety o školní jídelně - podněty 

4. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


