
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 1. 10. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

2. Začíná podzim a mění se počasí, prosíme o důkladné přezouvání. Pokud jsou hodiny 

Tělesné výchovy pořádané venku, je třeba opět dbát na to, aby se zamezilo nošení 

nepořádku do uklizených prostor školy. 

3. Podle Školního řádu je zakázáno do budovy školy nosit vše na „kolečkách“, tj. skateboardy, 

pennyboardy, kolečkové brusle aj. z důvodu nemožnosti je bezpečně uskladnit. Škola 

takové prostory nemá. 

4. Opakujeme přísný zákaz vstupu do vestibulu školy a prostoru šaten po 1. vyučovací hodině. 

Probíhá zde úklid a podlaha je mokrá. Hrozí uklouznutí a následné zranění. Chlapecké 

toalety se musí používat na budově A v tento čas pouze ve 2. patře. 

5. Dne 28. 10. 2019 je státní svátek. Na 29. – 30. 10. 2019 jsou naplánovány podzimní 

prázdniny. Není jasné, zda bude na dny 31. 10. a 1. 11. 2019 vyhlášeno ředitelské volno. 

Do 18. 10. 2019 o tom bude paní ředitelka informovat. 

6. Ve dnech 15. a 16. 10. v čase 7:15 – 8:00 (úterý, středa) proběhne sběr papíru. 14. 10. 

pomáhá 9. A a 16. 10. pomáhá 9. B. 

7. Paní ředitelka upozornila na splatnost všech poplatků týkajících se Školní družiny  

a Školního klubu. Úplata za výše zmíněné měla být uhrazena do 30. 9. 2019. Kroužky již 

začaly a není možné je navštěvovat bez řádné platby. Stejně tak i družinu, která začala svoji 

činnost hned 2. 9. 2019! 

8. Naše škola, resp. zástupci třídy 5. B s paní učitelkou Kamilou Tvrdou, přijdou dnes, tj.  

1. 10. 2019, oslavit Den seniorů na zahradu Gerontologického centra v Šimůnkově ulici. 

Žáci prožijí kulturně – sportovní odpoledne a sami si také připraví pro seniory překvapení. 

Děkujeme moc za vzornou reprezentaci školy v sociální oblasti. 

9. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro čtyři žáky 

naší školy. Dále byl jeden žák osvobozen od úplaty za družinu a zájmové kroužky pořádané 

Základní školou, Žernosecká 3 pro družinu. Naší školu navštěvuje také jeden žák z Fondu 

ohrožených dětí z.s. Klokánek, tomu Nadační fond Žernosecká Sovička zaplatil obědy. 

10. Anketa o školní jídelně se uskuteční v průběhu podzimních měsíců. O jejím vyhodnocení 

budeme informovat. 

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

potřebné. 

Požadavky ze strany školy: 

1. Řádné přezouvaní a důsledné dodržování zákazu vstupu do šaten a vestibulu školy po  

1. vyučovací hodině. 

 

 



Diskuse: 

1. Informace ohledně plánovaných akcí – plánují se dva lyžařské výcviky do Rakouska, 

pobyt u moře ve Španělsku, poznávací zájezd do Anglie, školy v přírodě aj. 

2. Zajištění ankety o školní jídelně  

3. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


